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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

DID2021060882

13/09/2021

3

beplain

2

JID2021062636

20/09/2021

35

CLASSPOD

3

JID2021062676

20/09/2021

35

beplain Logo

4

DID2021080594

19/11/2021

18

jwetnik

5

DID2021081081

22/11/2021

3

BOURNE & BEAUTY + LUKISAN

6

DID2021082630

26/11/2021

25

jendara

7

DID2021084495

02/12/2021

3

FISSOTOR

8

DID2021084971

03/12/2021

5

FUTURE COLLECTIVE

9

DID2021085591

06/12/2021

30

Mandala

10

DID2021086868

10/12/2021

30

Abunara

11

JID2021088933

16/12/2021

35

Ladid Jadid

12

DID2021089010

16/12/2021

30

IM DONAT

13

D152021089080

16/12/2021

30

GABBA + Logo

14

DID2021093698

28/12/2021

3

Alodia – dr. WMyn

15

JID2021093714

28/12/2021

44

Alodia Clinic

16

DID2021094683

30/12/2021

25

DR BY DEWI RIKA

17

JID2021094685

30/12/2021

41

GAMBAR DOELOE

18

JID2021094695

30/12/2021

35

Hand'eL Craftiration

19

DID2021094717

30/12/2021

30

MR. KOMANDO

20

DID2021094728

30/12/2021

29

WAIKA FOOD

21

DID2021094744

30/12/2021

29

TERZUKA CAIMILK

22

DID2021094748

30/12/2021

25

GUS@NDEE

Halaman 2 dari 872

23

DID2021095031

30/12/2021

25

GMCSTORE.ID

24

JID2021095036

30/12/2021

43

SATE MARANGGI PAK DIDIN

25

JID2022000692

04/01/2022

43

Banchan By Kimchi Heaven

26

DID2022003450

14/01/2022

9

BIYOSO & Logo

27

DID2022006206

25/01/2022

18

GUSTI ACCESSORIES

28

DID2022008576

03/02/2022

29

ALFI MAS

29

DID2022008638

03/02/2022

30

SEJATEN

30

DID2022008644

03/02/2022

30

JURLOEM

31

DID2022008666

03/02/2022

24

WAGASTU

32

DID2022008766

03/02/2022

24

KARANG WIIJAYA

33

JID2022009381

06/02/2022

37, 39

34

JID2022010553

10/02/2022

37

ZEZE MOTOR

35

DID2022012320

16/02/2022

29

Villa Ice Cream

36

DID2022012435

17/02/2022

25

RUMAH HIJAB SASBRINA

37

DID2022012780

17/02/2022

34

bumbu rokok cap gamelan

38

DID2022014350

23/02/2022

29

MERCUSUAR DRINK

39

DID2022014496

23/02/2022

25

Heart Beads

40

DID2022014904

24/02/2022

12

ULTRASPEED racing

41

J142022015322

25/02/2022

43

DUMPLING AYAM GORENG, DUMPLING BA
GORENG, DUMPLING KUKUS

42

JID2022015466

27/02/2022

37

sneakers syndicate

43

JID2022015732

01/03/2022

41

KURSUSMART

44

DID2022015822

01/03/2022

28

PARALLEL

45

JID2022015826

01/03/2022

41

PARALLEL

My Klin Laundry

Halaman 3 dari 872

46

DID2022015833

01/03/2022

9

PARALLEL LOGO

47

DID2022015841

01/03/2022

25

PARALLEL LOGO

48

DID2022015849

01/03/2022

28

PARALLEL LOGO

49

JID2022015859

01/03/2022

41

PARALLEL LOGO

50

DID2022016505

04/03/2022

3

Klinik Ananda

51

DID2022016732

04/03/2022

22

mancing

52

DID2022018331

11/03/2022

35, 43, 29

53

DID2022018358

11/03/2022

5

BNB TREAT

54

J142022019060

14/03/2022

43

BAKSO GOLI BAKSO GOYANG LIDAH
EXCLUSIVE

55

DID2022019305

15/03/2022

7, 11

56

DID2022019413

15/03/2022

3

57

DID2022019824

16/03/2022

58

JID2022019832

16/03/2022

36

APECOIN Logo (B&W)

59

DID2022019837

16/03/2022

25

Esmi Dekatusa

60

DID2022020242

17/03/2022

1

SPROGANIK

61

DID2022021416

22/03/2022

1

MEGABOR

62

DID2022021574

23/03/2022

1

DS Dewi Sri Pupuk Organik

63

JID2022021793

23/03/2022

36

DATANG

64

JID2022021800

23/03/2022

37

DATANG

65

JID2022021807

23/03/2022

36

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

66

JID2022021810

23/03/2022

37

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

67

JID2022021813

23/03/2022

40

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

68

JID2022021815

23/03/2022

42

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

MAKAN TRUSS

BAJATANI
STOUTE KOREA

32, 33, 35, 36, 38, 41, 9,
APECOIN
42, 43, 45, 14, 16, 18,

Halaman 4 dari 872

69

JID2022021818

23/03/2022

36

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

70

JID2022021822

23/03/2022

37

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

71

JID2022021827

23/03/2022

36

CDT

72

JID2022021830

23/03/2022

37

CDT

73

JID2022021833

23/03/2022

40

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

74

JID2022021835

23/03/2022

42

DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese
Character)

75

JID2022021836

23/03/2022

40

CDT

76

JID2022021837

23/03/2022

42

CDT

77

DID2022021859

24/03/2022

1

CITRA BORNEO DOLOMITE

78

D012022021918

24/03/2022

1

CAP RAJA RIMUENG

79

DID2022021923

24/03/2022

4

HITEQ + LOGO

80

DID2022021949

24/03/2022

3

GROWINC

81

DID2022022162

24/03/2022

43, 29

82

DID2022022304

25/03/2022

30

TemuFresh

83

DID2022022365

25/03/2022

3

KAIYO

84

DID2022022553

25/03/2022

7

AMAZON ASTRO

85

DID2022022555

25/03/2022

9

AMAZON ASTRO

86

DID2022022560

25/03/2022

11

AMAZON ASTRO

87

DID2022022565

25/03/2022

12

AMAZON ASTRO

88

DID2022022567

25/03/2022

28

AMAZON ASTRO

89

JID2022022570

25/03/2022

35

AMAZON ASTRO

90

DID2022022592

25/03/2022

32

GOJELLI + LOGO

91

DID2022022773

28/03/2022

30

Bebinutri

Heaven Wings + Logo

Halaman 5 dari 872

92

DID2022022907

28/03/2022

20

indaacraft

93

DID2022023032

28/03/2022

3

MISS JEUNE

94

DID2022023059

28/03/2022

30

BERAS KETAN SUPER SRB + LUKISAN

95

JID2022023392

29/03/2022

37

DOKTERAPPLEID

96

DID2022023439

29/03/2022

25

MUSTBE HIJAB + LOGO

97

DID2022023492

30/03/2022

3

KARLINA SUKARMAN

98

DID2022023513

30/03/2022

3

FIOF Fresh

99

DID2022023555

30/03/2022

3

Caillie.co

100

DID2022023631

30/03/2022

5

Grow Food

101

JID2022023787

31/03/2022

42

VPN Gahar

102

DID2022023881

31/03/2022

3

Baby Botanics

103

DID2022023896

31/03/2022

16

Baby Botanics

104

DID2022023927

31/03/2022

3

Logo Baby Botanics

105

DID2022023947

31/03/2022

16

Logo Baby Botanics

106

JID2022024130

01/04/2022

35

RAREKYND

107

JID2022024131

01/04/2022

38

NETRA

108

JID2022024132

01/04/2022

36

NETRA

109

DID2022024135

01/04/2022

14

Morfosis Gold

110

DID2022024136

01/04/2022

20

IMMUNITY

111

DID2022024137

01/04/2022

25

NadaDress

112

JID2022024138

01/04/2022

35

EL LAGO

113

JID2022024139

01/04/2022

35

MONTANA

114

DID2022024140

01/04/2022

5

DRZ IMEAL

Halaman 6 dari 872

115

D172022024234

01/04/2022

18

FUA FUNI

116

J172022024237

01/04/2022

36

LOIT

117

JID2022024239

01/04/2022

35

Byru

118

DID2022024246

01/04/2022

9

KTA CASHLOAN FLEX

119

DID2022024249

01/04/2022

32

vitonal FEROSTA GENIO Calci + Lukisan

120

DID2022024250

01/04/2022

16

KTA CASHLOAN FLEX

121

JID2022024255

01/04/2022

35

KTA CASHLOAN FLEX

122

DID2022024257

01/04/2022

9

redONE

123

JID2022024258

01/04/2022

36

KTA CASHLOAN FLEX

124

DID2022024261

01/04/2022

29

TUNGGAL JAYA

125

DID2022024262

01/04/2022

5

vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan

126

JID2022024263

01/04/2022

38

KTA CASHLOAN FLEX

127

DID2022024265

01/04/2022

32

BELLINI

128

DID2022024267

01/04/2022

3

pesade

129

JID2022024268

01/04/2022

42

KTA CASHLOAN FLEX

130

DID2022024269

01/04/2022

9

redONE

131

DID2022024274

01/04/2022

29

vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan

132

DID2022024275

01/04/2022

9

Fasset

133

DID2022024285

01/04/2022

7

ARROWS

134

DID2022024288

01/04/2022

32, 5

135

JID2022024414

01/04/2022

35

136

DID2022024419

01/04/2022

35, 38, 41, 9, 42, 45

HURUF CINA

137

JID2022024496

02/04/2022

43

BAKMI D'YOS

FUNC + lukisan
Byru + Logo

Halaman 7 dari 872

138

DID2022024498

02/04/2022

25

MUMTAAJ

139

DID2022024499

02/04/2022

16

PJI

140

DID2022024500

02/04/2022

5

Wazira

141

DID2022024501

02/04/2022

30

BHARGO

142

DID2022024502

02/04/2022

32

ELD RASBERI + DNA SALMON KEMASAN
125 GRAM

143

JID2022024503

02/04/2022

43

BHARGO

144

DID2022024504

02/04/2022

21

BIOMASK + LOGO

145

DID2022024505

02/04/2022

9

Medischa Health

146

DID2022024506

02/04/2022

26

Kasui Florist

147

DID2022024507

02/04/2022

5

Albuvit

148

DID2022024508

02/04/2022

32

BHARGO

149

DID2022024509

02/04/2022

30

MEELOZ

150

JID2022024510

02/04/2022

42

Medischa Health

151

JID2022024511

02/04/2022

38

SCALE UP INDONESIA

152

DID2022024512

02/04/2022

3

BHARGO

153

DID2022024513

02/04/2022

25

BHARGO

154

DID2022024514

02/04/2022

1

PILGROW TB

155

JID2022024515

02/04/2022

41

SCALE UP INDONESIA

156

DID2022024516

02/04/2022

29

BURUNG + GAMBAR

157

DID2022024517

02/04/2022

3

MON Magic Of Nature

158

DID2022024518

02/04/2022

1

SUPEKCL

159

DID2022024519

02/04/2022

8

2UUL + LOGO

160

JID2022024602

03/04/2022

41

oni n friends

Halaman 8 dari 872

161

DID2022024603

03/04/2022

30

AKABIRA Bakery + Logo

162

JID2022024604

03/04/2022

35

Faco Bakery + Lukisan

163

DID2022024605

03/04/2022

30

Mujaddid

164

DID2022024607

03/04/2022

16, 41, 9

165

JID2022024608

03/04/2022

36

166

DID2022024609

03/04/2022

16, 41, 9

167

DID2022024610

03/04/2022

12

MOTONSB + LOGO

168

DID2022024662

04/04/2022

24

PJ PLACE

169

DID2022024666

04/04/2022

25

PJ PLACE

170

JID2022024674

04/04/2022

35

PJ PLACE

171

DID2022024704

04/04/2022

29

MBOK'KU

172

JID2022024705

04/04/2022

42

SEKOLAH MANDIRI + LOGO

173

DID2022024706

04/04/2022

29

FEROSTA GENIO + Lukisan

174

DID2022024707

04/04/2022

3

STORYBOTTLE_

175

DID2022024708

04/04/2022

25

VANDHORSE + GAMBAR

176

DID2022024709

04/04/2022

5

TYSABRI

177

JID2022024710

04/04/2022

41

SMK JAYA BUANA

178

JID2022024711

04/04/2022

36

BOOST BIZ + Lukisan

179

JID2022024712

04/04/2022

39

BAITUL AGUNG

180

DID2022024713

04/04/2022

30

BOGOR SARI SNACK + LUKISAN

181

DID2022024714

04/04/2022

24

Erika

182

DID2022024715

04/04/2022

1

PRO-UNGGAS

183

D142022024716

04/04/2022

30

Dysh

LOGO
bsm
HAPPY COLOR

Halaman 9 dari 872

184

JID2022024717

04/04/2022

41

VST

185

DID2022024718

04/04/2022

32

KOLALA + KARAKTER HURUF NON LATIN

186

JID2022024719

04/04/2022

35

PODOMORO PARKLAND

187

DID2022024720

04/04/2022

3

geal

188

DID2022024721

04/04/2022

32

FEROSTA GENIO + Lukisan

189

JID2022024722

04/04/2022

35

Impresi

190

JID2022024723

04/04/2022

35

FOGO BRAZILIAN BBQ EST 2019 BY
D'KEVIN

191

DID2022024724

04/04/2022

7

JW-DD

192

DID2022024725

04/04/2022

14

BINBOND

193

JID2022024726

04/04/2022

39

SESA

194

JID2022024727

04/04/2022

38

Impresi

195

DID2022024728

04/04/2022

3

ENOZO3 + LOGO

196

JID2022024729

04/04/2022

36

PODOMORO PARKLAND

197

JID2022024730

04/04/2022

37

fa8ric

198

DID2022024731

04/04/2022

1

TJP

199

DID2022024732

04/04/2022

5

vitonal Bunda FEROSTA GENIO + Lukisan

200

DID2022024733

04/04/2022

12

NUSA COMPONENTS

201

JID2022024733

04/04/2022

43

VILLA GO CANGGU

202

JID2022024734

04/04/2022

39

Impresi

203

DID2022024735

04/04/2022

9

ENOZO3 + LOGO

204

JID2022024736

04/04/2022

42

Mauju

205

D152022024737

04/04/2022

30

MARUIPAN

206

DID2022024738

04/04/2022

3

Scentinel Perfume

(beserta lukisan logo merk nya)

Halaman 10 dari 872

207

DID2022024739

04/04/2022

3

LUBINA + LUKISAN

208

JID2022024740

04/04/2022

40

Impresi

209

JID2022024741

04/04/2022

41

SESA

210

DID2022024742

04/04/2022

11

ENOZO3 + LOGO

211

JID2022024744

04/04/2022

42

Impresi

212

DID2022024745

04/04/2022

29

ASINAN BOGOR BIDADARI + LUKISAN

213

DID2022024746

04/04/2022

5

IMMUCEA

214

DID2022024747

04/04/2022

18

YUIRE + Logo : suatu penamaan.

215

JID2022024749

04/04/2022

35, 43

216

JID2022024750

04/04/2022

41

UA

217

DID2022024751

04/04/2022

25

Liquid Street Wear

218

JID2022024752

04/04/2022

39

PT TRI SAPTA JAYA

219

JID2022024753

04/04/2022

41

KLA.DISKO

220

DID2022024754

04/04/2022

9

be seen

221

DID2022024755

04/04/2022

18

HAPPYKID + LUKISAN

222

JID2022024755

04/04/2022

44

helixcare

223

DID2022024756

04/04/2022

5

BISKU NEO

224

DID2022024757

04/04/2022

29

SANOLI

225

DID2022024758

04/04/2022

24

Yusnah Songket

226

DID2022024759

04/04/2022

35, 9

227

DID2022024760

04/04/2022

25

YUIRE + Logo : suatu penamaan.

228

DID2022024761

04/04/2022

3, 5

LITTLE STAR SINCE 1975 + Gambar/Lukisan

229

DID2022024762

04/04/2022

7

BALIRIA

Mcdodo logo

KINGSTAR DAN LOGO

Halaman 11 dari 872

230

DID2022024962

05/04/2022

18

Kaivan

231

DID2022024965

05/04/2022

30

MITHA

232

DID2022024993

05/04/2022

9

ONV LABS

233

DID2022024994

05/04/2022

25

RESPIRO ESSENZO

234

DID2022024996

05/04/2022

25

PURPLEBLOOM + LOGO

235

DID2022024997

05/04/2022

3

SKALP

236

JID2022024998

05/04/2022

35

Idenyaflux

237

DID2022024999

05/04/2022

32

Green Nutraceuticals

238

DID2022025000

05/04/2022

25

RESPIRO ROVERO

239

DID2022025002

05/04/2022

29

ERFA

240

JID2022025003

05/04/2022

35

SKALP

241

DID2022025004

05/04/2022

3

HAROMAIN + BAHASA ARAB

242

JID2022025005

05/04/2022

45

KUSUMANEGARA & PARTNERS
ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

243

DID2022025006

05/04/2022

20

Merpal Furniture

244

DID2022025007

05/04/2022

19

neomica

245

JID2022025008

05/04/2022

43

MIE AYAM TOP JEMPOLAN

246

DID2022025009

05/04/2022

3

MADEO

247

DID2022025010

05/04/2022

25

RESPIRO VELOCE

248

DID2022025011

05/04/2022

29

Green Nutraceuticals

249

JID2022025012

05/04/2022

36

Aksata Pangan

250

DID2022025013

05/04/2022

9

Generic

251

JID2022025014

05/04/2022

35

PURPLEBLOOM + LOGO

252

DID2022025015

05/04/2022

30

KEYZ

Halaman 12 dari 872

253

DID2022025016

05/04/2022

3

KING HORSE + LUKISAN

254

DID2022025017

05/04/2022

9

Chinese characters

255

JID2022025018

05/04/2022

39

Indofarma Global Medika

256

DID2022025019

05/04/2022

29

SUKUR INDONESIA

257

JID2022025026

05/04/2022

38

Chinese characters

258

DID2022025175

05/04/2022

25

IDRUS Moslem Wear + Logo

259

DID2022025973

08/04/2022

3

Gamila

260

DID2022025975

08/04/2022

3

PURLEY

261

DID2022025976

08/04/2022

3

LUKISAN

262

DID2022025977

08/04/2022

6

Arabia

263

JID2022025978

08/04/2022

41

DPA

264

JID2022025979

08/04/2022

42

DIGAS

265

D122022025981

08/04/2022

30

Dapoer Yunie

266

D102022026218

08/04/2022

25

QOLBUN

267

JID2022026220

08/04/2022

40

MIKAELLA ISSA

268

JID2022026221

08/04/2022

44

Monifa Florist

269

DID2022026226

08/04/2022

5

Erdelini Asmavit

270

JID2022026232

08/04/2022

35

Prevent

271

DID2022026235

08/04/2022

25

DLOID’S

272

JID2022026237

08/04/2022

42

J99 Corp

273

JID2022026238

08/04/2022

41

IDE GARASI

274

DID2022026240

08/04/2022

5

METALON 667 EC

275

DID2022026241

08/04/2022

5

SIMPLY NATUREAL 4EVERGLO

Halaman 13 dari 872

276

JID2022026243

08/04/2022

42

J99 Corp

277

DID2022026244

08/04/2022

3

SAVANUNA

278

DID2022026246

08/04/2022

1

CALSIRON LIQUIT

279

DID2022026300

08/04/2022

34

VUSE GO

280

DID2022026301

08/04/2022

34

VUSE GO MAX

281

DID2022026328

09/04/2022

5

NEOPLAST

282

DID2022026329

09/04/2022

3

EL-Miy ( Eksotis alami untuk pelembab tubuh
pada kulit )

283

JID2022026330

09/04/2022

41

LOGO RESMI INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS BINA SARANA GLOBAL

284

JID2022026331

09/04/2022

43

NOODLE MAPS

285

JID2022026332

09/04/2022

36

TIMUR DJAJA

286

DID2022026333

09/04/2022

20

QiuQiu

287

DID2022026334

09/04/2022

3

JOORLLAA

288

DID2022026335

09/04/2022

3

RYKEMA

289

JID2022026337

09/04/2022

35

Berry Baby

290

DID2022026338

09/04/2022

43, 29

ROKETTO

291

DID2022026339

09/04/2022

12

VICTORY RACING

292

JID2022026340

09/04/2022

35

HA & Why

293

DID2022026341

09/04/2022

3

Esaskin Beauty

294

JID2022026342

09/04/2022

35

NUANTARA KREASI RAYA IMAJI

295

JID2022026343

09/04/2022

41

FabsterStage

296

DID2022026344

09/04/2022

10

CITRAMED

297

JID2022026345

09/04/2022

36

alaya

298

JID2022026346

09/04/2022

43

FabsterBrew

(beserta lukisan logo merk nya)

Halaman 14 dari 872

299

DID2022026347

09/04/2022

32

ARMINU + LOGO

300

DID2022026348

09/04/2022

9

Telpo

301

DID2022026349

09/04/2022

3

MRB GLOW

302

DID2022026424

10/04/2022

20

NATURE'S SLEEP.AT.HOME + LOGO

303

DID2022026425

10/04/2022

25

TIME & ERA + LOGO

304

DID2022026426

10/04/2022

5

AVARA

305

JID2022026428

10/04/2022

45

LEGALTA

306

JID2022026430

10/04/2022

35

TIGALAPANKAOS

307

JID2022026431

10/04/2022

43

HOMEI! (MEREK DAN LUKISAN)

308

DID2022026464

11/04/2022

18

KOSETTO

309

DID2022026465

11/04/2022

3

SKIN MANDATORY

310

DID2022026466

11/04/2022

3

MANDATORY

311

DID2022026535

11/04/2022

9

MOTOSHIBA

312

JID2022026536

11/04/2022

35

TRF

313

DID2022026537

11/04/2022

2

ISC INK

314

DID2022026538

11/04/2022

28

GG GOTCHAGATCHA

315

JID2022026539

11/04/2022

41

PANTJORAN PIK

316

DID2022026540

11/04/2022

5

JointCare + Lukisan

317

DID2022026541

11/04/2022

25

LUKISAN

318

DID2022026542

11/04/2022

31

Sriboga Daun

319

DID2022026543

11/04/2022

30

FRENCH'S & DEVICE

320

DID2022026545

11/04/2022

30

NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan

321

DID2022026546

11/04/2022

25

ZELIHA

Halaman 15 dari 872

322

DID2022026547

11/04/2022

24

SOEDJONO

323

DID2022026548

11/04/2022

30

BARASUBS

324

JID2022026549

11/04/2022

41

IMU INDONESIA + LUKISAN

325

DID2022026550

11/04/2022

32

NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan

326

DID2022026551

11/04/2022

12

MRS

327

DID2022026552

11/04/2022

29

JointCare + Lukisan

328

DID2022026553

11/04/2022

2, 4

MAKE IT WORK

329

JID2022026554

11/04/2022

40

IMPRO

330

JID2022026555

11/04/2022

43

REBAHAN

331

JID2022026556

11/04/2022

37

PANTJORAN PIK

332

DID2022026557

11/04/2022

3

BEE BRAND

333

DID2022026558

11/04/2022

30

JointCare + Lukisan

334

JID2022026559

11/04/2022

41

FUTURE SKILLS

335

DID2022026561

11/04/2022

29

FRENCH'S & DEVICE

336

DID2022026562

11/04/2022

5

KUTATA : suatu penamaan.

337

DID2022026563

11/04/2022

3

EMS

338

DID2022026564

11/04/2022

3

LAMIENA

339

JID2022026564

11/04/2022

35

ars medika

340

DID2022026565

11/04/2022

24

LOMBOK

341

JID2022026566

11/04/2022

43

VILLA AOG WATERFALL + LOGO

342

DID2022026567

11/04/2022

3

mamma BEAUTY

343

D242022026568

11/04/2022

25

HELLGOOD

344

DID2022026569

11/04/2022

32

JointCare + Lukisan

Halaman 16 dari 872

345

DID2022026570

11/04/2022

29

MANG IDING

346

DID2022026571

11/04/2022

12

SAS

347

DID2022026572

11/04/2022

25

COOAN ARTISAN + LOGO

348

DID2022026573

11/04/2022

30

Amplang Agro

349

JID2022026574

11/04/2022

35

LEKO ON THE ROAD + LUKISAN

350

DID2022026575

11/04/2022

30

Quroish Bakery + Lukisan

351

JID2022026576

11/04/2022

42

GLOBAL FUTURE FELLOWS

352

DID2022026577

11/04/2022

3

reishaglow

353

DID2022026578

11/04/2022

11

LAMPIKO

354

DID2022026580

11/04/2022

30

NASI GORENG KAMBING MAS GARENG

355

JID2022026581

11/04/2022

35

NOERA by Reisha

356

DID2022026582

11/04/2022

31

padepokan gedang

357

DID2022026583

11/04/2022

1

InProtein

358

JID2022026584

11/04/2022

35

BANDREXX MOTORSPORT

359

JID2022026585

11/04/2022

40

COOAN ARTISAN + LOGO

360

DID2022026586

11/04/2022

16

SIKEMAS

361

JID2022026587

11/04/2022

35

PSx

362

JID2022026589

11/04/2022

43

SEISAPI PRO INDONESIA

363

DID2022026590

11/04/2022

9

LEKO ON THE ROAD + LUKISAN

364

DID2022026591

11/04/2022

32

MIRACLE NEST

365

JID2022026592

11/04/2022

43

Mbaloeng igo

366

JID2022026593

11/04/2022

35

3C

367

DID2022026594

11/04/2022

30

BUNDA IÍN

Halaman 17 dari 872

368

DID2022026608

11/04/2022

3

Liaana Secret

369

DID2022026772

12/04/2022

10

NA Mask

370

DID2022026835

12/04/2022

7

INDACO

371

DID2022026836

12/04/2022

3

MOGAL

372

JID2022026837

12/04/2022

37

REGULUS

373

DID2022026838

12/04/2022

11

LUMINAR

374

DID2022026839

12/04/2022

19

VG GRANIT

375

JID2022026841

12/04/2022

35

THE RICHMOND ISLAND

376

DID2022026842

12/04/2022

8

INDACO

377

DID2022026843

12/04/2022

16

Mitra Sehat & Aman

378

JID2022026844

12/04/2022

36

BALE REGENCY + Gambar/Logo

379

DID2022026845

12/04/2022

28

MASTERTUNE + HURUF KANJI ONAGA

380

DID2022026846

12/04/2022

31

GARUDAINDONESIA

381

JID2022026846

12/04/2022

44

FISIOTERAPIKU

382

DID2022026847

12/04/2022

3

HEROGLOSS

383

DID2022026848

12/04/2022

9

muslimpocket

384

DID2022026849

12/04/2022

25

NOD

385

DID2022026850

12/04/2022

25

asiroladies

386

JID2022026851

12/04/2022

36

SWAKARTA

387

JID2022026852

12/04/2022

36

REGULUS

388

DID2022026853

12/04/2022

11

INDACO

389

DID2022026854

12/04/2022

29

SleepWell

390

DID2022026855

12/04/2022

5

Boldi

Halaman 18 dari 872

391

JID2022026856

12/04/2022

43

ACTA BRASSERIE

392

DID2022026857

12/04/2022

6

DC quality pipe

393

DID2022026858

12/04/2022

30

SleepWell

394

DID2022026859

12/04/2022

5

Cholwell

395

JID2022026860

12/04/2022

35

Greenleaf Famall

396

DID2022026861

12/04/2022

20

FRANCIA

397

DID2022026862

12/04/2022

18

SUPREME

398

JID2022026864

12/04/2022

43

KAJU RAMEN

399

JID2022026865

12/04/2022

44

GLAMKU

400

DID2022026866

12/04/2022

25

VALENTINA MEILIYANA GLOBAL + LOGO

401

DID2022026867

12/04/2022

10, 11

402

DID2022026868

12/04/2022

32

Vigor + logo

403

JID2022026869

12/04/2022

40

Wiratama

404

DID2022026870

12/04/2022

32

D’Reena + logo

405

DID2022026871

12/04/2022

32

SleepWell

406

D252022026872

12/04/2022

30

KUBE Merpati

407

DID2022026873

12/04/2022

3

RAYKLIN

408

JID2022026873

12/04/2022

36

Tana Bajo

409

JID2022026875

12/04/2022

35

SEIKAT

410

DID2022026876

12/04/2022

5

411

DID2022026877

12/04/2022

20

DESMOND

412

JID2022026877

12/04/2022

43

Kissaten Coffee Shop

413

DID2022026878

12/04/2022

9

TREK

WYNN Medical

Huruf One Solution terdiri dari Huruf One yang
seolah-olah disematkan angka 1 pada huruf O
sebagai sambungan dari huruf N yang dibca
dengan wan solusion

Halaman 19 dari 872

414

DID2022026879

12/04/2022

8

TREK

415

DID2022026880

12/04/2022

29

CholWell

416

DID2022026882

12/04/2022

9

KUREN

417

DID2022026883

12/04/2022

30

DetoxWell

418

JID2022026884

12/04/2022

42

SYB PT SARANA YUKTI BANDHANA

419

DID2022026885

12/04/2022

11

TREK

420

DID2022026886

12/04/2022

18

TREK

421

JID2022026887

12/04/2022

36

THE RICHMOND ISLAND

422

DID2022026888

12/04/2022

11

LUVIOS

423

DID2022026889

12/04/2022

20

BUBBLE BABY + LOGO

424

JID2022026890

12/04/2022

43

MIEN TA

425

JID2022027069

13/04/2022

35

MAXMILLIAN OFFICIAL+ Logo

426

DID2022027070

13/04/2022

1

CITRA BORNEO

427

DID2022027071

13/04/2022

9

POLI dan Logo

428

JID2022027072

13/04/2022

36

POLI dan Logo

429

DID2022027073

13/04/2022

29

MAFIA DIMSUM

430

DID2022027074

13/04/2022

9

LUKISAN

431

DID2022027075

13/04/2022

9

3D POLI

432

JID2022027076

13/04/2022

36

3D POLI

433

DID2022027077

13/04/2022

3

SHAIA

434

DID2022027078

13/04/2022

9

INDACO

435

DID2022027079

13/04/2022

16

INDACO

436

DID2022027080

13/04/2022

17

INDACO

Halaman 20 dari 872

437

DID2022027081

13/04/2022

19

INDACO

438

DID2022027082

13/04/2022

20

INDACO

439

JID2022027083

13/04/2022

44

Hanya sebuah nama saja

440

JID2022027084

13/04/2022

42

pOKja

441

D242022027085

13/04/2022

25

Lestary

442

JID2022027086

13/04/2022

44

Hanya sebuah nama saja

443

JID2022027087

13/04/2022

44

Hanya sebuah nama saja

444

JID2022027088

13/04/2022

44

Hanya sebuah nama saja

445

DID2022027089

13/04/2022

29

MOONGLADESUPERFOOD + LOGO

446

DID2022027090

13/04/2022

1

MEDICALS

447

DID2022027093

13/04/2022

30

MOONGLADESUPERFOOD + LOGO

448

JID2022027094

13/04/2022

35

MOONGLADESUPERFOOD + LOGO

449

JID2022027095

13/04/2022

38

XROUTE EXPRESS ROUTE

450

DID2022027096

13/04/2022

40, 25

Levante Exclusive Tailor

451

JID2022027097

13/04/2022

44

Hanya sebuah nama saja

452

DID2022027098

13/04/2022

20

ALMOND

453

DID2022027102

13/04/2022

24

ALMOND

454

DID2022027103

13/04/2022

10

neshema

455

DID2022027109

13/04/2022

20

BLUE SAPPHIRE

456

DID2022027111

13/04/2022

29

CM ALIEN

457

JID2022027112

13/04/2022

43

AYAM JOGJA SETRASARI + LOGO

458

DID2022027113

13/04/2022

33

DRUM dan SAYA

459

D102022027114

13/04/2022

28

ATHENA BADMINTON SHUTTLECOCK

Halaman 21 dari 872

460

DID2022027115

13/04/2022

9

tuamuda

461

DID2022027116

13/04/2022

3

TRÉMA SKIN EXPERT

462

DID2022027117

13/04/2022

1

Botanix Hi-Gro

463

JID2022027118

13/04/2022

44

KLINIK BRAYAN SEHAT

464

DID2022027119

13/04/2022

30

NIKI HARUM + LOGO

465

DID2022027120

13/04/2022

9

XTMINI

466

JID2022027121

13/04/2022

35

MUTTER

467

DID2022027122

13/04/2022

25

STUDIOKAEN

468

DID2022027123

13/04/2022

2

Chandra Asri

469

JID2022027124

13/04/2022

35

BENTE

470

DID2022027125

13/04/2022

19

GLUX

471

JID2022027126

13/04/2022

44

APOTEK BRAYAN SEHAT

472

DID2022027127

13/04/2022

24

BLUE SAPPHIRE

473

DID2022027128

13/04/2022

29

MH since 2010

474

DID2022027129

13/04/2022

3

LT GLOW

475

DID2022027130

13/04/2022

25

Candy Lady

476

DID2022027131

13/04/2022

10

MULTISURGE

477

DID2022027152

13/04/2022

25

HOTMAN PARIS

478

DID2022027153

13/04/2022

20

REGIS

479

JID2022027154

13/04/2022

35

Lampu Gantung + Lukisan

480

D122022027155

13/04/2022

30

Sunday Festival + Lukisan

481

DID2022027156

13/04/2022

25

Seutas

482

JID2022027157

13/04/2022

41

BALI PADEL + LOGO

Halaman 22 dari 872

483

DID2022027158

13/04/2022

3

IMPRESSED GLOW
merk nya)

(beserta lukisan logo

484

DID2022027159

13/04/2022

9

OKSHA + LOGO

485

DID2022027160

13/04/2022

30

JK JEMPOL KLASIK + LOGO

486

JID2022027161

13/04/2022

35

FINATRA productive financing + Logo

487

DID2022027163

13/04/2022

32

INDACO + LOGO

488

DID2022027164

13/04/2022

21, 8, 26

489

JID2022027165

13/04/2022

41

LAWANG PITU & Logo

490

J122022027165

13/04/2022

35

Sunday Festival + Lukisan

491

JID2022027166

13/04/2022

42

SUBAGA BLOCKCHAIN + LOGO

492

DID2022027167

13/04/2022

30

KILANG PADI SAHABAT TANI PAYABAKUNG
+ LUKISAN

493

JID2022027168

13/04/2022

41

THE BALI PADEL CLUB + LOGO

494

DID2022027170

13/04/2022

34

DIPLOMAT EVO SOPRA

495

DID2022027171

13/04/2022

11

SUPRIM - The Best Quality Stove

496

J212022027172

13/04/2022

41

UNIVERSITAS Prof. Dr. HAZAIRIN, S.H
BENGKULU

497

JID2022027172

13/04/2022

44

EMZI BEAUTY @HOME

498

DID2022027173

13/04/2022

29

SUPER SRIGUNTING

499

JID2022027174

13/04/2022

35

FINATRA productive financing member of
FIFGROUP + Logo

500

DID2022027175

13/04/2022

3

ONLY SKIN BY MARZWAH

501

DID2022027176

13/04/2022

5

GLOVITAN

502

DID2022027177

13/04/2022

25

FH

503

JID2022027178

13/04/2022

43

Salawase

504

DID2022027179

13/04/2022

16

HEALTHCARE

505

DID2022027180

13/04/2022

27

SIYA

MAPEPE

Halaman 23 dari 872

506

JID2022027181

13/04/2022

36

FINATRA productive financing + Logo

507

DID2022027182

13/04/2022

9

GOLDEN ACOUSTICS

508

DID2022027183

13/04/2022

30

Salawase

509

DID2022027184

13/04/2022

3

SCHEIN & Lukisan

510

DID2022027185

13/04/2022

3

MR BEAUTY

511

DID2022027186

13/04/2022

16

Save Ibuku + Logo

512

DID2022027187

13/04/2022

10

ASHTA

513

DID2022027188

13/04/2022

24

RAMPAKA DHAON

514

DID2022027189

13/04/2022

32

KLAPA HAUS + LUKISAN

515

DID2022027190

13/04/2022

20

STRONG

516

JID2022027191

13/04/2022

36

DIKA DAN LUKISAN

517

DID2022027192

13/04/2022

30

LASTARIKU + Lukisan

518

JID2022027193

13/04/2022

36

FINATRA productive financing member of
FIFGROUP + Logo

519

DID2022027194

13/04/2022

24

GARULIAN

520

DID2022027195

13/04/2022

3

CIWEND

521

DID2022027196

13/04/2022

31

Petindo

522

DID2022027197

13/04/2022

12

Namota

523

JID2022027198

13/04/2022

35

DIKA DAN LUKISAN

524

JID2022027199

13/04/2022

35

HEALTHCARE

525

DID2022027199

13/04/2022

24

NATARYZ

526

JID2022027200

13/04/2022

43

DESOODA FOOD SPEAKS

527

DID2022027201

13/04/2022

9

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

528

JID2022027202

13/04/2022

43

WOKA

(beserta lukisan logo merk nya)

Halaman 24 dari 872

529

JID2022027203

13/04/2022

35

Am Desainn

530

JID2022027204

13/04/2022

35

KLAPA HAUS + LUKISAN

531

DID2022027205

13/04/2022

9

Namota

532

JID2022027206

13/04/2022

35

Gift Inc

533

DID2022027207

13/04/2022

9

DIKA DAN LUKISAN

534

DID2022027208

13/04/2022

5

PUMPITOR

535

DID2022027209

13/04/2022

25

Soleram

536

JID2022027210

13/04/2022

36

FINATRA productive financing + Logo

537

DID2022027211

13/04/2022

32

GREENOSA

538

DID2022027213

13/04/2022

18

CARTELO + LOGO

539

DID2022027214

13/04/2022

20

AWET

540

DID2022027215

13/04/2022

9

Nagaraja

541

DID2022027216

13/04/2022

10

LIANHUA & Lukisan

542

DID2022027217

13/04/2022

5

HEALTHCARE

543

JID2022027218

13/04/2022

43

WIVA & Lukisan

544

DID2022027219

13/04/2022

18

CARTELO + LOGO

545

JID2022027220

13/04/2022

36

SW DAN LUKISAN

546

D102022027221

13/04/2022

3

HAFANA + LOGO

547

DID2022027222

13/04/2022

3

Shokubutsu & Lukisan

548

D102022027223

13/04/2022

3

HARAFA BEAUTE + LOGO

549

JID2022027224

13/04/2022

35

SW DAN LUKISAN

550

JID2022027225

13/04/2022

43

SOTO BETAWI BANG KURDI

551

DID2022027226

13/04/2022

25

WHENGNER + LOGO

Halaman 25 dari 872

552

JID2022027227

13/04/2022

35

FINATRA productive financing member of
FIFGROUP + Logo

553

JID2022027228

13/04/2022

36

FINATRA productive financing member of
FIFGROUP + Logo

554

DID2022027229

13/04/2022

25

BCKC BOXERKECE.ID

555

JID2022027230

13/04/2022

35

daTOKO

556

DID2022027231

13/04/2022

20

FUTURE PRO

557

DID2022027232

13/04/2022

9

SnapQuiz

558

JID2022027233

13/04/2022

35

ShineWing dan Huruf Kanji

559

DID2022027234

13/04/2022

18

Save Ibuku + Logo

560

JID2022027235

13/04/2022

37

WIVA & Lukisan

561

JID2022027236

13/04/2022

36

GARUDA NETWORK

562

D082022027238

13/04/2022

28

TKB Sport Fashion

563

JID2022027239

13/04/2022

36

ShineWing dan Huruf Kanji

564

DID2022027240

13/04/2022

21

Save Ibuku + Logo

565

DID2022027241

13/04/2022

18

CARTELO

566

DID2022027242

13/04/2022

32

PROST FEST

567

DID2022027243

13/04/2022

1, 44

568

JID2022027244

13/04/2022

39

WIVA & Lukisan

569

JID2022027245

13/04/2022

35

Point Trash Indonesia
#PilahSampahJadiRupiah

570

JID2022027246

13/04/2022

35

SF SUN FLOWER

571

J082022027247

13/04/2022

35

TOKO KIPER BANDUNG

572

DID2022027248

13/04/2022

29

SRIGUNTING MOON

573

DID2022027249

13/04/2022

1

KASTEL & Lukisan

574

JID2022027250

13/04/2022

35

ANUGERAH TERANG CONSULINDO

GEMILANG GROUP

Halaman 26 dari 872

575

D102022027251

13/04/2022

1

MTG KUNTUL MAS

576

JID2022027252

13/04/2022

41

CATAMARAN

577

DID2022027253

13/04/2022

20

ENCHANTED

578

DID2022027254

13/04/2022

25

Save Ibuku + Logo

579

DID2022027255

13/04/2022

30

Tepung Sagu Cap Matahari

580

DID2022027256

13/04/2022

25

REVEAL

581

DID2022027257

13/04/2022

19

FUMATO PVC PIPE

582

DID2022027258

13/04/2022

33

PROST FEST

583

JID2022027259

13/04/2022

38, 42, 45

584

DID2022027260

13/04/2022

25

GROSIR MODIS

585

JID2022027261

13/04/2022

45

Save Ibuku + Logo

586

JID2022027262

13/04/2022

41

KATAMARAN

587

JID2022027263

13/04/2022

43

SATU SARI TEBU

588

DID2022027264

13/04/2022

12

MICCON

589

DID2022027265

13/04/2022

9

CLEVER DOG + LOGO

590

DID2022027266

13/04/2022

5

Cardimus

591

JID2022027267

13/04/2022

35

PEDIFIT

592

JID2022027268

13/04/2022

43

GOZADERA

593

DID2022027269

13/04/2022

3

KLINDIY & Lukisan

594

DID2022027270

13/04/2022

30

Tepung Sagu Cap Tani

595

DID2022027271

13/04/2022

17

Western Digital Icon

596

DID2022027272

13/04/2022

3

KASIHAURORA + LUKISAN

597

JID2022027273

13/04/2022

43

NASI BAJET + logo MURAH ENAK KENYANG

CHATTER

Halaman 27 dari 872

598

DID2022027274

13/04/2022

9

NEUTRADC + Logo

599

JID2022027275

13/04/2022

35

PTS

600

DID2022027276

13/04/2022

14

PTS

601

DID2022027277

13/04/2022

30

SOON BURGER

602

DID2022027278

13/04/2022

9

MASIMO LIBERTÉ

603

DID2022027279

13/04/2022

3

SCHON + LOGO

604

JID2022027280

13/04/2022

44

LUMINA AESTHETICS CLINIC & LOGO

605

DID2022027281

13/04/2022

5

CATALYST

606

DID2022027284

13/04/2022

30

SACRED CACAO

607

DID2022027285

13/04/2022

5

Vitabats

608

DID2022027286

13/04/2022

9

TWOBA BOX

609

DID2022027287

13/04/2022

37, 9

DAYA ALAM

610

JID2022027288

13/04/2022

41

PROST FEST

611

JID2022027289

13/04/2022

43

matang di pohon + Lukisan

612

JID2022027290

13/04/2022

41

INDONESIA TAO CENTRE + LUKISAN

613

JID2022027291

13/04/2022

37

DELO

614

DID2022027292

13/04/2022

9

OCL

615

DID2022027293

13/04/2022

30

616

DID2022027294

13/04/2022

5

HOCL BLAST

617

DID2022027295

13/04/2022

25

KAWNAA HIJAB

618

DID2022027296

13/04/2022

29

MINIME

619

JID2022027297

13/04/2022

35

NEUTRADC + Logo

620

DID2022027298

13/04/2022

3

OILUV & Lukisan

Amazing Rollz dan logo kepala anak badan
dibalut pita – Chen Liang Ji dengan logo naga
imajinatif

Halaman 28 dari 872

621

DID2022027299

13/04/2022

25

PTS

622

JID2022027300

13/04/2022

37

xpress lube

623

DID2022027301

13/04/2022

25

by VI.MA.Le' ready to wear

624

DID2022027302

13/04/2022

7

Altoflo

625

DID2022027304

13/04/2022

5

Moximox

626

DID2022027305

13/04/2022

11

GOLDEN VIST

627

DID2022027307

13/04/2022

30

Waafa

628

DID2022027308

13/04/2022

3

TURBOMEN OIL

629

JID2022027309

13/04/2022

37

CALTEX DELO & Logo

630

DID2022027310

13/04/2022

3

naturay

631

DID2022027311

13/04/2022

25

Soleram

632

DID2022027312

13/04/2022

18

Western Digital Icon

633

JID2022027313

13/04/2022

44

Ecate Clinic

634

JID2022027314

13/04/2022

42

NEUTRADC + Logo

635

DID2022027315

13/04/2022

10

MASIMO LIBERTÉ

636

DID2022027316

13/04/2022

3

Loumachi

637

JID2022027317

13/04/2022

35

TWOBA BOX

638

DID2022027318

13/04/2022

1

COCKHEAD

639

JID2022027319

13/04/2022

44

APOTEK GAMA CITY + LOGO

640

DID2022027321

13/04/2022

3

AROMACOLOGY

641

DID2022027322

13/04/2022

14

MASIMO LIBERTÉ

642

JID2022027323

13/04/2022

37

CALTEX DELO & Logo

643

JID2022027324

13/04/2022

38

Western Digital Icon

Halaman 29 dari 872

644

DID2022027325

13/04/2022

30

Beras Cap Kerajaan

645

DID2022027326

13/04/2022

5

BioNex

646

JID2022027327

13/04/2022

35

Pods Authentic Vape Store

647

DID2022027328

13/04/2022

9

DUOMULTI

648

DID2022027329

13/04/2022

30

Dapoer Ummi KRAKATAU

649

DID2022027331

13/04/2022

9

PAWANGAPI & Lukisan

650

DID2022027332

13/04/2022

11

ADDA

651

DID2022027333

13/04/2022

9

MASIMO LIBERTAD

652

JID2022027334

13/04/2022

36

TWOBA BOX

653

JID2022027335

13/04/2022

44

Humanity Mobile Hospital Service

654

JID2022027336

13/04/2022

44

PIJATKU SYARIAH

655

DID2022027337

13/04/2022

30

Chen Liang Ji dan logo empat kaleng berwajah
imajinatif

656

DID2022027338

13/04/2022

30

MINIME

657

DID2022027340

13/04/2022

12

SILICON

658

DID2022027341

13/04/2022

9

beliwl.com

659

DID2022027342

13/04/2022

17

YUUR insulation

660

DID2022027343

13/04/2022

5

ORGANIC SUPERFOOD

661

JID2022027344

13/04/2022

38

bromine entertainment

662

DID2022027345

13/04/2022

5

Xaliquis

663

JID2022027347

13/04/2022

44

Global Mental Care

664

DID2022027348

13/04/2022

10

MASIMO LIBERTAD

665

JID2022027349

13/04/2022

41

Western Digital Icon

666

DID2022027406

13/04/2022

32

AGARISTA

Halaman 30 dari 872

667

DID2022027407

13/04/2022

20

WOODEN PROJECTS + LOGO

668

JID2022027408

13/04/2022

37

MISTER AUTO + LUKISAN

669

JID2022027409

13/04/2022

35

AGARISTA

670

JID2022027410

13/04/2022

43

GRANDAIRY + GAMBAR

671

JID2022027411

13/04/2022

38

AGARISTA

672

JID2022027412

13/04/2022

42

AGARISTA

673

JID2022027413

13/04/2022

35

GRANDAIRY + GAMBAR

674

DID2022027414

13/04/2022

3

ACNENO

675

DID2022027415

13/04/2022

30

GRANDAIRY + GAMBAR

676

JID2022027416

13/04/2022

36

BLUECHIP CIPTADANA

677

DID2022027417

13/04/2022

19

CONSTONE + LOGO

678

DID2022027418

13/04/2022

29

GRANDAIRY + GAMBAR

679

DID2022027419

13/04/2022

9

LOGO

680

JID2022027420

13/04/2022

36

LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)

681

JID2022027421

13/04/2022

43

LAPO GABE + LOGO

682

JID2022027422

13/04/2022

35

HLSPORT

683

DID2022027423

13/04/2022

29

HALO TOP & H Scoop Design

684

DID2022027424

13/04/2022

1

Logo + Trilliunkoyo

685

DID2022027425

13/04/2022

16

Logo + Trilliunkoyo

686

DID2022027426

13/04/2022

30

HALO TOP & H Scoop Design

687

DID2022027427

13/04/2022

22

Logo + Trilliunkoyo

688

JID2022027428

13/04/2022

35

Logo + Trilliunkoyo

689

JID2022027429

13/04/2022

39

Trooking.id + Logo

Halaman 31 dari 872

690

JID2022027430

13/04/2022

38

Logo + Trilliunkoyo

691

DID2022027431

13/04/2022

3

ADERA BRIGHTLY + LOGO

692

DID2022027432

13/04/2022

29

Gerobak'ku + Lukisan

693

DID2022027434

13/04/2022

3

ADERA ECLIPS + LOGO

694

JID2022027435

13/04/2022

41

St Johannes Berchmans College + Logo

695

JID2022027436

13/04/2022

35

HER.FLORIST

696

JID2022027437

13/04/2022

43

KZU

697

JID2022027438

13/04/2022

41

St. Johannes Berchmans + Logo

698

JID2022027439

13/04/2022

45

Yayasan Mutiara Pijar Nusantara + Logo

699

DID2022027440

13/04/2022

3

UNIGLAM

700

JID2022027441

13/04/2022

42

SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi
Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN

701

DID2022027442

13/04/2022

3

MACERRA SKINCARE + LUKISAN

702

DID2022027443

13/04/2022

3

LIANHUA & Lukisan

703

JID2022027444

13/04/2022

35

LebihdariTiga + Lukisan

704

DID2022027445

13/04/2022

4

H logo HYUNDAI

705

JID2022027446

13/04/2022

36

Gemilang Realty + Logo

706

DID2022027448

13/04/2022

4

HYUNDAI (device)

707

DID2022027449

13/04/2022

25

KUMAJU

708

DID2022027450

13/04/2022

25

Alzest Boy

709

DID2022027451

13/04/2022

25

CHILO

710

DID2022027452

13/04/2022

3

ADILA BEAUTY + LOGO

711

DID2022027453

13/04/2022

3

Anindita Skin By dr. Tata Sofyan + Logo

712

DID2022027454

13/04/2022

1

PUMA

Halaman 32 dari 872

713

JID2022027455

13/04/2022

35, 36

714

JID2022027456

13/04/2022

35

CV. AZKAYRA SUKSES MULYA (ASM) +
LUKISAN

715

DID2022027457

13/04/2022

25

GOYOR

716

DID2022027458

13/04/2022

25

KURTA

717

DID2022027459

13/04/2022

25

UBRAS

718

JID2022027460

13/04/2022

35

SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi
Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN

719

DID2022027461

13/04/2022

3

LS Berkah + Lukisan

720

DID2022027462

13/04/2022

9

SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi
Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN

721

DID2022027463

13/04/2022

25

KOOZEE OFFICIAL + LOGO

722

DID2022027464

13/04/2022

8

KYDE + LOGO

723

JID2022027465

13/04/2022

41

'ECLAT

724

DID2022027466

14/04/2022

5

AMWA

725

DID2022027467

14/04/2022

30

FIVE STARS

726

DID2022027468

14/04/2022

30

FERMEX

727

DID2022027469

14/04/2022

30

LESAFFRE INDUSTRIE

728

DID2022027470

14/04/2022

30

HOLLANDIA

729

DID2022027471

14/04/2022

30

NURMAYA

730

DID2022027472

14/04/2022

30

LA PARISIENNE

731

JID2022027473

14/04/2022

35

PAMELA JOE

732

DID2022027474

14/04/2022

25

ENI JOE

733

JID2022027475

14/04/2022

35

Maripesan

734

JID2022027476

14/04/2022

43

MIE BESTIE

735

JID2022027477

14/04/2022

35

POP JASA

WISMA INDOCHEM

Halaman 33 dari 872

736

DID2022027478

14/04/2022

30

MixFlavor Permen Popping Aneka Rasa dan
Logo warna-warni

737

JID2022027479

14/04/2022

43

Sambal Gami Nusantara

738

DID2022027480

14/04/2022

30

739

DID2022027481

14/04/2022

3

L'CHASA

740

DID2022027482

14/04/2022

25

Élans Official

741

JID2022027483

14/04/2022

41

KUIS SAYA TAHU

742

JID2022027484

14/04/2022

44

L'CHASA

743

JID2022027485

14/04/2022

41

Homepedia

744

DID2022027486

14/04/2022

29

HSIANG YANG dan logo gambar bunga bunga

745

D042022027487

14/04/2022

30

Cemot Cemilan Oemah Tahfidz

746

DID2022027488

14/04/2022

5

Hi-D1000

747

DID2022027489

14/04/2022

7

SIBANLASUMS

748

DID2022027490

14/04/2022

30

prola

749

DID2022027491

14/04/2022

25

PRAKA PRATAMA KANAYA

750

DID2022027492

14/04/2022

30

Klakie

751

JID2022027493

14/04/2022

45

TAO TAI SHANG MEN + LUKISAN

752

DID2022027494

14/04/2022

5

Asiful

753

DID2022027496

14/04/2022

3

Safaskin

754

DID2022027497

14/04/2022

24

JANUKARA

755

DID2022027498

14/04/2022

24

BLACK DIAMOND

756

DID2022027499

14/04/2022

5

MYCOSA

757

DID2022027500

14/04/2022

29

Dendeng Sapi cap Bawang Putih Tomat

758

DID2022027530

14/04/2022

30

MAS ALWI

Chen Liang Ji dan logo naga imajinatif serta
gambar kepala anak dengan tangan mengepal
keatas

Halaman 34 dari 872

759

DID2022027531

14/04/2022

30

KALLWA

760

DID2022027532

14/04/2022

30

CAP SEJOLI

761

D162022027533

14/04/2022

3

SORA By Q&M

762

DID2022027533

14/04/2022

5, 31

763

DID2022027534

14/04/2022

22

Logo + Trilliunshield

764

DID2022027535

14/04/2022

11

TOP

765

DID2022027536

14/04/2022

20

RED RUBY

766

DID2022027537

14/04/2022

30

CHILITA CHILI TABUR + LOGO

767

DID2022027538

14/04/2022

9

COCOLATTE

768

DID2022027539

14/04/2022

30

SELOPARANG

769

DID2022027540

14/04/2022

1

K - BOOSTER

770

DID2022027541

14/04/2022

14

XAU

771

DID2022027542

14/04/2022

31

FERMENFEED COW

772

DID2022027543

14/04/2022

5

PROPSUL

773

DID2022027544

14/04/2022

1

Logo + Trilliunprime

774

DID2022027545

14/04/2022

3

PARIJSVANJAVA

775

DID2022027546

14/04/2022

4

UPSOL

776

DID2022027547

14/04/2022

24

BIIQA

777

D022022027548

14/04/2022

25

MANILAMI

778

DID2022027548

14/04/2022

24

RED RUBY

779

DID2022027550

14/04/2022

29

SATE SAYANGKU + LOGO

780

DID2022027551

14/04/2022

22

Logo + Trilliunprime

781

DID2022027552

14/04/2022

19

TOP

WaggyTail

Halaman 35 dari 872

782

DID2022027553

14/04/2022

3

KAZ3

783

DID2022027554

14/04/2022

3

SAMANTHA POP

784

DID2022027555

14/04/2022

24

Naraji Batik

785

DID2022027556

14/04/2022

30

ZATHUNI

786

DID2022027558

14/04/2022

11

CATURA

787

DID2022027589

14/04/2022

37, 9

788

DID2022027590

14/04/2022

22

Logo + Trilliunplatinum

789

DID2022027591

14/04/2022

30

SURAKARTAN MANTAP

790

DID2022027593

14/04/2022

3, 5

KLIN365

791

DID2022027594

14/04/2022

25

CUCLO CULTURE CLOSER + LOGO

792

DID2022027597

14/04/2022

1, 2, 3

793

DID2022027598

14/04/2022

17

TOP PIPA KITA + LOGO

794

DID2022027599

14/04/2022

31

FERMENFEED PRO + LOGO

795

DID2022027600

14/04/2022

24

DELUXE

796

JID2022027601

14/04/2022

43

NEVERLAND INDONESIA + LOGO

797

DID2022027602

14/04/2022

5

ORGANIC SUPERTEA

798

JID2022027603

14/04/2022

44

RSHD Rumah Sakit Haji Darjad + Lukisan

799

DID2022027604

14/04/2022

25

TUTULADY

800

DID2022027605

14/04/2022

30

ERTE 2 + LOGO

801

DID2022027607

14/04/2022

30

SATE SAYANGKU + LOGO

802

DID2022027608

14/04/2022

5

MAX SOLUTION

803

DID2022027609

14/04/2022

25

VANTASY + LOGO V

804

D102022027610

14/04/2022

16

Neabeauty + logo/lukisan

SOLTERRA + LOGO

Vomax + Logo

Halaman 36 dari 872

805

DID2022027610

14/04/2022

5

DAGATRAN

806

JID2022027611

14/04/2022

42

Western Digital Icon

807

DID2022027612

14/04/2022

35, 37, 9, 12

LUKISAN

808

DID2022027614

14/04/2022

24

BATITAZ

809

J122022027615

14/04/2022

43

FUGO HOTELS + LOGO

810

JID2022027616

14/04/2022

41

FATHERMAN

811

J122022027617

14/04/2022

43

FUGO PREMIER HOTELS + LOGO

812

DID2022027618

14/04/2022

1

SURYATANI + LOGO

813

DID2022027619

14/04/2022

29

ORGANIC SUPERTEA

814

DID2022027620

14/04/2022

16

PANTJORAN PIK

815

DID2022027621

14/04/2022

1

Logo + Trilliunflex

816

DID2022027622

14/04/2022

4

SHEIKHA CHARCOAL

817

DID2022027623

14/04/2022

5

YELOZEB

818

DID2022027624

14/04/2022

27

GRASSE

819

DID2022027625

14/04/2022

5

Bestie Healthy

820

JID2022027626

14/04/2022

35

CANDLE MATERIALS INDONESIA

821

DID2022027627

14/04/2022

10

DUTAMED & LOGO

822

DID2022027628

14/04/2022

30

ORGANIC SUPERTEA

823

DID2022027629

14/04/2022

5

PROPOSUL

824

JID2022027631

14/04/2022

35

25 FRAMES

825

DID2022027633

14/04/2022

32

BINTANG BENING

826

DID2022027634

14/04/2022

19

HOME

827

DID2022027635

14/04/2022

29

DAPUR INCES

Halaman 37 dari 872

828

DID2022027636

14/04/2022

22

Logo + Trilliunflex

829

JID2022027639

14/04/2022

42

NTT DATA Business Solutions

830

DID2022027640

14/04/2022

30

PROPOSUL

831

DID2022027641

14/04/2022

5

TRIACTIVE

832

DID2022027642

14/04/2022

30

FUSENA

833

JID2022027643

14/04/2022

35

NTT DATA Business Solutions

834

DID2022027644

14/04/2022

30

KUTJUR

835

DID2022027645

14/04/2022

25

ABOVEWEAR

836

J122022027646

14/04/2022

43

FUGO PREMIER HOTEL

837

DID2022027646

14/04/2022

9

HEALTHCARE

838

JID2022027647

14/04/2022

44

CHAMPS BARBERSHOP

839

DID2022027647

14/04/2022

20

PRESTIGE

840

DID2022027648

14/04/2022

22

PUTUNE

841

JID2022027649

14/04/2022

41

HELIX BILLIARD dan Lukisan

842

DID2022027650

14/04/2022

5

SPONTAS

843

DID2022027651

14/04/2022

1

Logo + Trilliunstiff

844

DID2022027652

14/04/2022

30

oe_lama

845

DID2022027653

14/04/2022

5

VIRYA

846

JID2022027653

14/04/2022

40

NZ TAILOR

847

DID2022027654

14/04/2022

30

RUMAH OLEH OLEH

848

DID2022027655

14/04/2022

34

SHEIKHA CHARCOAL

849

DID2022027656

14/04/2022

10

SLA-MED INDONESIA

850

DID2022027657

14/04/2022

3

Gaizka

Halaman 38 dari 872

851

DID2022027658

14/04/2022

5

ANANTA

852

JID2022027659

14/04/2022

35

USAHO

853

DID2022027660

14/04/2022

1

MerokeFLEX-B

854

DID2022027661

14/04/2022

3

MORII

855

DID2022027662

14/04/2022

22

Logo + Trilliunstiff

856

DID2022027663

14/04/2022

5

JARVIS

857

DID2022027664

14/04/2022

3

SQAL BEUATY CARE

858

DID2022027665

14/04/2022

3

SVAH KEINA BEUATY

859

DID2022027666

14/04/2022

3

TIEN GLOW BEAUTY TGB

860

DID2022027667

14/04/2022

25

Poyswear

861

DID2022027668

14/04/2022

5

MAXXFOSAT

862

DID2022027669

14/04/2022

4

AL DUKHAN CHARCOAL

863

DID2022027670

14/04/2022

30

FU'LIDI88

864

D102022027671

14/04/2022

30

Labuan Bajo + logo/lukisan

865

DID2022027671

14/04/2022

16

WINPU

866

DID2022027672

14/04/2022

22

Logo + Trilliunadvance

867

JID2022027673

14/04/2022

36

PETRA PROPERTY

868

DID2022027674

14/04/2022

5

RAFAEL

869

DID2022027675

14/04/2022

9

PAPERPRINT

870

DID2022027732

14/04/2022

14

HFN

871

JID2022027733

14/04/2022

43

KAZUHIRO + LOGO

872

DID2022027734

14/04/2022

1

Glozzy Clean

873

DID2022027735

14/04/2022

30

MINTSANA+

Halaman 39 dari 872

874

DID2022027736

14/04/2022

21

LITTLEBEBESHOP

875

DID2022027737

14/04/2022

3

CLEAN-MATIC + GAMBAR

876

DID2022027738

14/04/2022

3

YARÉ SKIN + LUKISAN

877

DID2022027739

14/04/2022

3

VA_TIGHT

878

DID2022027740

14/04/2022

34

MAN ROYALS INTERNATIONAL

879

DID2022027741

14/04/2022

4

HOSPRO + LOGO

880

DID2022027743

14/04/2022

9

bina BANK INA Digital + Logo

881

DID2022027744

14/04/2022

31

FERMENFEED XTRA

882

DID2022027745

14/04/2022

30

SEROJA

883

DID2022027746

14/04/2022

5

GLAME

884

D102022027747

14/04/2022

30

MALINGGO + LUKISAN

885

DID2022027747

14/04/2022

30

KEPALA IKAN PAUS + Gambar/Logo

886

DID2022027749

14/04/2022

12

NORIFUMI

887

JID2022027750

14/04/2022

35

LITTLEBEBESHOP

888

DID2022027751

14/04/2022

30

Sooji

889

DID2022027752

14/04/2022

22

Logo + Trilliunplus

890

JID2022027753

14/04/2022

43

BANG KUBIL & GAMBAR

891

DID2022027754

14/04/2022

30

LUKISAN

892

DID2022027755

14/04/2022

18

VRM

893

JID2022027756

14/04/2022

42

bina BANK INA Digital + Logo

894

DID2022027756

14/04/2022

37, 38, 9, 42

895

DID2022027757

14/04/2022

29

CHIGAR CHICKEN GARLIC & LUKISAN

896

DID2022027758

14/04/2022

4

MAGNA CHARCOAL

MONITRON

Halaman 40 dari 872

897

JID2022027759

14/04/2022

35

INNA PHARMACEUTICAL + LOGO

898

JID2022027760

14/04/2022

38

RADAR SEMARANG

899

DID2022027761

14/04/2022

18

TROY

900

JID2022027762

14/04/2022

35

Time Well Spent

901

JID2022027763

14/04/2022

35

VAJA

902

DID2022027764

14/04/2022

5

POKANA

903

DID2022027765

14/04/2022

22

GLOBE

904

DID2022027766

14/04/2022

7

BAJAJ

905

JID2022027768

14/04/2022

40

TRIDIKU

906

DID2022027769

14/04/2022

19

KIAT MORTAR

907

DID2022027770

14/04/2022

1

KANITRAT

908

DID2022027771

14/04/2022

25

Gloomy

909

DID2022027772

14/04/2022

25

BEFORE MOON

910

JID2022027773

14/04/2022

41, 45

911

JID2022027774

14/04/2022

38

RADAR MOJOKERTO

912

DID2022027775

14/04/2022

5

MAXXONE

913

JID2022027776

14/04/2022

39

WISATA HIKMAH SUPPORTED BY MQ
TRAVEL

914

JID2022027777

14/04/2022

42

COCOON PRODUCTION + Logo

915

DID2022027779

14/04/2022

9

POKANA

916

DID2022027780

14/04/2022

34

MAGNA CHARCOAL

917

JID2022027782

14/04/2022

43

DURIAN DARLINGS

918

DID2022027783

14/04/2022

7, 11

919

DID2022027784

14/04/2022

1

BANI

Dual Inverter Heat Pump
MAXXIGRO

Halaman 41 dari 872

920

DID2022027785

14/04/2022

25

ANGEL HOUSE

921

JID2022027786

14/04/2022

40

ZERO IN

922

DID2022027787

14/04/2022

3

Planta

923

DID2022027788

14/04/2022

3

SKYNEXPERT

924

DID2022027789

14/04/2022

5

ATRATOP

925

DID2022027790

14/04/2022

25

ABSTRACTORIGINS

926

DID2022027849

14/04/2022

11

BL TZ + LOGO

927

DID2022027850

14/04/2022

5

ENGRAN D3

928

DID2022027851

14/04/2022

14

LOGAM MULIA NUSANTARA

929

DID2022027852

14/04/2022

3, 5

NAYA Logo

930

DID2022027853

14/04/2022

30

K&Co

931

DID2022027855

14/04/2022

20

BL TZ + LOGO

932

DID2022027856

14/04/2022

35, 9

933

DID2022027857

14/04/2022

9

ATM REBORN + LOGO

934

DID2022027858

14/04/2022

9

Latih + Logo

935

DID2022027859

14/04/2022

25

ENAM DUA + LOGO

936

DID2022027860

14/04/2022

3

LS-LOSARY

937

DID2022027861

14/04/2022

3

KJF BEAUTY

938

DID2022027863

14/04/2022

16, 21, 8

eilo + LOGO

939

DID2022027864

14/04/2022

35, 25, 9, 42

940

JID2022027866

14/04/2022

35

HARTA SAMUDRA + LOGO

941

DID2022027867

14/04/2022

5

SILCONTROL

942

DID2022027868

14/04/2022

12

DOMINATION + LUKISAN

DITUSI GAMING + LOGO

ENAM DUA + LOGO

Halaman 42 dari 872

943

D092022027869

14/04/2022

11

WTP FILNUS + LOGO

944

DID2022027870

14/04/2022

29

TUPAK

945

JID2022027871

14/04/2022

44

MJ Touch of Style + Logo

946

DID2022027872

14/04/2022

5

VISION COMPLEX + LOGO

947

DID2022027873

14/04/2022

25

ZAPPI + LOGO

948

DID2022027874

14/04/2022

25

SANDBOX

949

DID2022027875

14/04/2022

5, 29

SESAMIN

950

DID2022027876

14/04/2022

1

GALLICE

951

DID2022027877

14/04/2022

9

BαNCS

952

DID2022027878

14/04/2022

16

BαNCS

953

DID2022027879

14/04/2022

3

UMMI CARE +Lukisan ibu menggendong bayi

954

JID2022027880

14/04/2022

41

CITAP

955

DID2022027881

14/04/2022

5

UMMI CARE +Lukisan ibu menggendong bayi

956

D082022027882

14/04/2022

30

GULA IBU + LUKISAN

957

JID2022027883

14/04/2022

35

BαNCS

958

DID2022027884

14/04/2022

25

Logo B dan BUBU

959

DID2022027885

14/04/2022

1

HAI TANG + Lukisan

960

JID2022027886

14/04/2022

36

BαNCS

961

DID2022027887

14/04/2022

1

HAINZ CHLOR

962

JID2022027888

14/04/2022

42

BαNCS

963

DID2022027889

14/04/2022

1

TEEC + LOGO

964

DID2022027890

14/04/2022

3

WONG CILIK

965

DID2022027891

14/04/2022

8

TOKUDA + LUKISAN

Halaman 43 dari 872

966

DID2022027892

14/04/2022

7

TOKUDA + LUKISAN

967

DID2022027893

14/04/2022

5

SARANTHCARE + LOGO

968

DID2022027894

14/04/2022

3

MUURU + LOGO

969

JID2022027895

14/04/2022

44

AUDY DENTAL CLINIC + LOGO

970

DID2022027896

14/04/2022

29

Bebek Solo + Lukisan

971

DID2022027897

14/04/2022

32

CETO

972

JID2022027898

14/04/2022

35

AURAWISA + LOGO

973

DID2022027899

14/04/2022

1

RECO

974

JID2022027900

14/04/2022

35

SARANA COMMERCE + LOGO

975

DID2022027901

14/04/2022

8

SSS

976

DID2022027902

14/04/2022

30

Morr Coffee + Logo

977

DID2022027903

14/04/2022

9

betterday + Logo

978

DID2022027904

14/04/2022

16

RECO

979

DID2022027905

14/04/2022

11

BIOAGA

980

JID2022027906

14/04/2022

35

KANA ALPHA OMEGA + Logo

981

DID2022027907

14/04/2022

11

BIORAK

982

DID2022027908

14/04/2022

5

FASTRAC

983

JID2022027909

15/04/2022

43

Drew's

984

JID2022027910

15/04/2022

35

Jon Dough

985

DID2022027911

15/04/2022

3

PRIZING BEAUTY

986

DID2022027913

15/04/2022

30

DAPUR QUIKA

987

DID2022027914

15/04/2022

29

Flo&Sun Foods

988

DID2022027915

15/04/2022

30

Ermita Cookies

Halaman 44 dari 872

989

DID2022027916

15/04/2022

32

SB916

990

DID2022027918

15/04/2022

25

NANDA MILLANO

991

JID2022027919

15/04/2022

43

SUTAN LINTAU + LOGO

992

DID2022027920

15/04/2022

25

SECONDBOY + LOGO

993

DID2022027921

15/04/2022

22

MANGGIS HBR

994

DID2022027922

15/04/2022

9

Higgs Domino Island

995

DID2022027923

15/04/2022

22

ANGGUR HIJAU BLW

996

JID2022027924

15/04/2022

36

MEDAN INTERNATIONAL CONVENTION
CENTER

997

DID2022027925

15/04/2022

25

JONARMANI + LUKISAN

998

DID2022027941

15/04/2022

30

She Baked + Lukisan

999

JID2022027942

15/04/2022

35

FILL-ME TEH CEPAT

1000

DID2022027943

15/04/2022

3

DHE FINA SKIN CARE

1001

DID2022027944

15/04/2022

12

NAGATEC

1002

JID2022027945

15/04/2022

35

WADOMU ART

1003

DID2022027946

15/04/2022

3

WLTR PERFUME

1004

DID2022027947

15/04/2022

25

HNP + LUKISAN

1005

JID2022027948

15/04/2022

35

HNP + LUKISAN

1006

DID2022027949

15/04/2022

3

badriyah beauty skin centre by dr. VIVI
NOVALIA

1007

DID2022027950

15/04/2022

3

KENDEDESBEAUTY

1008

JID2022027951

15/04/2022

39

TOKOPEDIA

1009

DID2022027952

15/04/2022

30

Rimbun Kopi & Resto

1010

JID2022027953

15/04/2022

39

TOKOPEDIA

1011

JID2022027954

15/04/2022

39

Lukisan Burung Hantu Tokopedia

Halaman 45 dari 872

1012

DID2022027955

15/04/2022

14

KISHI + LUKISAN

1013

DID2022027956

15/04/2022

3

nafsskinglow

1014

JID2022027957

15/04/2022

39

TOPED

1015

DID2022027974

15/04/2022

7

Senotech + Logo

1016

DID2022027975

15/04/2022

3

AMEENA BEAUTY + LOGO

1017

DID2022027976

15/04/2022

3

CR SKINCARE + LOGO

1018

DID2022027977

15/04/2022

25

ONE EIGHT + LOGO

1019

DID2022027978

15/04/2022

20

DIOLY + LUKISAN

1020

DID2022027979

15/04/2022

25

ZERTICO

1021

DID2022027980

15/04/2022

21

MICC

1022

DID2022027981

15/04/2022

16

MICC

1023

DID2022027982

15/04/2022

1

HEHEDO BRAND + LOGO GENGGAM
TANGAN

1024

DID2022027983

15/04/2022

3

Reyna

1025

DID2022027984

15/04/2022

9

TIAMO + LOGO

1026

JID2022027985

15/04/2022

38

APOTHINC + LOGO

1027

JID2022027986

15/04/2022

42

APOTHINC + LOGO

1028

JID2022027987

15/04/2022

44

APOTHINC + LOGO

1029

JID2022027988

15/04/2022

45

APOTHINC + LOGO

1030

DID2022027989

15/04/2022

25

STUDIOROMA

1031

DID2022027990

16/04/2022

32

AMWA

1032

DID2022027991

16/04/2022

7

Fumano

1033

DID2022027992

16/04/2022

30

Queen Siger

1034

DID2022027993

16/04/2022

30

Ylham Bakercs
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1035

JID2022027994

16/04/2022

43

MAN MAN TANG

1036

DID2022027995

16/04/2022

34

SETARA

1037

DID2022027996

16/04/2022

25

ottustore.id

1038

DID2022027997

16/04/2022

5

ELEPHANT

1039

DID2022027998

16/04/2022

25

CHOKI

1040

JID2022027999

16/04/2022

41

NIEC INDONESIA

1041

DID2022028000

16/04/2022

3

PSTORE GLOW

1042

DID2022028001

16/04/2022

3

GA Beautycare

1043

DID2022028002

16/04/2022

3

Enhaskin

1044

DID2022028003

16/04/2022

19

DURACELL + LOGO

1045

DID2022028004

16/04/2022

33

Appelikeur

1046

DID2022028005

16/04/2022

3

SAWTEK

1047

DID2022028006

16/04/2022

3

AKS

1048

DID2022028007

16/04/2022

3

WITEK

1049

DID2022028008

16/04/2022

7

WITEK

1050

DID2022028063

16/04/2022

9

Logo GudangPro

1051

DID2022028065

16/04/2022

25

LUTTY SISTER

1052

DID2022028066

16/04/2022

25

HA'EL CLOTHING + LOGO

1053

DID2022028067

16/04/2022

25

EXVELTIC

1054

DID2022028068

16/04/2022

3

AOORA

1055

DID2022028069

16/04/2022

25

ZOMERCLOTH

1056

DID2022028070

16/04/2022

9

TRANS HP + LOGO

1057

JID2022028071

16/04/2022

40

Syifa Craft + Lukisan
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1058

DID2022028072

16/04/2022

29

bunbun cemilan sehat

1059

JID2022028073

16/04/2022

43

Pawon Bu Kokom

1060

DID2022028074

16/04/2022

30

CIMOL PENGUASA BOJOT + LUKISAN

1061

DID2022028075

16/04/2022

30

Tsarys Dopamin + Lukisan

1062

D152022028076

16/04/2022

6

JALUSAKTIDECK

1063

DID2022028077

16/04/2022

29

BU'RUBY

1064

DID2022028078

16/04/2022

31

YUKQURBAN + LUKISAN

1065

DID2022028079

16/04/2022

21

creamic.co + Logo

1066

DID2022028080

16/04/2022

30

DELFI NEAPOLITAN

1067

DID2022028081

17/04/2022

5

MarineStar

1068

DID2022028082

17/04/2022

5

Nacolla

1069

DID2022028083

17/04/2022

5

ERtwo

1070

DID2022028084

17/04/2022

5

Dhexsie

1071

DID2022028085

17/04/2022

5

CengkehkuTee

1072

DID2022028086

17/04/2022

29

Pawon Yu Nur

1073

DID2022028087

17/04/2022

25

SERUMPUN BATIK By Vien

1074

DID2022028088

17/04/2022

5

COLLAQUEEN

1075

DID2022028089

17/04/2022

30

Totok Klanceng + Logo

1076

DID2022028090

17/04/2022

18

DF Craft

1077

DID2022028091

17/04/2022

24

SEKARON

1078

DID2022028092

17/04/2022

30

RAFA SNACK + LOGO

1079

DID2022028093

17/04/2022

29

KWT KUNTANI

1080

DID2022028094

17/04/2022

29

IDE BUNDA + LOGO
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1081

DID2022028137

17/04/2022

3

Allo + lukisan

1082

JID2022028138

17/04/2022

39

Allo Express + lukisan

1083

DID2022028139

17/04/2022

29

Allo Fresh + lukisan

1084

DID2022028140

17/04/2022

24

Allo + lukisan

1085

DID2022028141

17/04/2022

5

Allo + lukisan

1086

DID2022028143

17/04/2022

20

Hetty Craft + Logo

1087

DID2022028144

17/04/2022

29

ALRazaak

1088

DID2022028145

17/04/2022

30

Dapur Jimar

1089

DID2022028146

17/04/2022

30

DERMAGA KOPI MARKENYOT + LOGO

1090

DID2022028147

17/04/2022

18

CCP BAG

1091

DID2022028148

17/04/2022

1

RX-1 + LOGO

1092

DID2022028149

17/04/2022

29

Errni

1093

DID2022028150

17/04/2022

14

C I W I + LUKISAN
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4F, 145, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: beplain
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; air wangi; aromatik [minyak esensial]; bahan kikis; dasar untuk parfum bunga; dupa; ekstrak
bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapur sirih; kondisioner rambut; kosmetik; krim kosmetik; krim
pemutih kulit; lotion rambut tanpa obat; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; minyak esensial; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak untuk keperluan kosmetik; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum; pelembab bibir;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; sampo tanpa obat; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan meluruskan rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan phytocosmetic; sediaan tabir surya; sediaan tata
rias; shampoo kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60 PAYA LEBAR ROAD #08-55 PAYA LEBAR SQUARE, 409051
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CLASSPOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; iklan online pada jaringan komputer; layanan
agen ekspor-impor; layanan agen informasi komersial; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyewaan ruang iklan di
Internet; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan (untuk orang lain)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4F, 145, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: beplain Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Iklan yang dipasang di luar ruangan; 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,

: DID2021060882
: 13/09/2021 16:19:09
:
: Moments Company Inc.

: JID2021062636
: 20/09/2021 15:35:38
:
: ALLSCHOOLS PTE. LTD.

: JID2021062676
: 20/09/2021 16:27:32
:
: Moments Company Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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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
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 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 sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen informasi bisnis; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan
pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; 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 yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
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; 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; 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.; Penyebaran bahan
untuk iklan; 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],
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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; 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 yang menjual kosmetik; bantuan manajemen bisnis; demonstrasi
barang; iklan online pada jaringan komputer; jasa agen periklanan; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk
kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik;
jasa periklanan; 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 karet yang belum diproses dan
setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk
digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari
logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat,
cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; 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
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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, tastas 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; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, 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 agen ekspor-impor; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; 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 toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi bisnis melalui
situs web; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen
yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pemasaran; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa konsultasi, informasi,
dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi,
untuk keperluan ritel; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021080594
: 19/11/2021 14:44:05
:
: SARAH PATRICIA PANGKEY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemanggisan pulo 1 no. 3 RT.001/RW.003, Palmerah, Kec. Palmerah Kota Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: jwetnik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam , Coklat
: 18
:
===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); Tas Kulit; Tas dan barang kulit, yaitu,
tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet
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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 anakanak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; dompet; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet kulit [tas]; dompet saku; dompet, bukan dari logam mulia; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper berpergian; ransel [tas sekolah Jepang]; tas belanja; tas
bepergian; tas berpergian; tas dan dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari kulit; tas pundak; tas tangan; tas tangan
untuk wanita; tas wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021081081
: 22/11/2021 12:36:12
:
: DAHANA PRAMONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Teluk Intan Tw. Topaz Lt.2 FF Rt.012/013, Pejagalan - Penjaringan, Jakarta
Utara - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOURNE & BEAUTY + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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 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); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; 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; 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 Pembersih; 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 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 lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); 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 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 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 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); Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
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kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; 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; 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; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; 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 kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; 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; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; 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; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; 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; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
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;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen binatu komersial; 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 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; 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; 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]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; 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
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keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; 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 basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain make-up dari kapas; 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 untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona 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 pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; 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 dasar
bedak; 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 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 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion 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 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 pembersih gigi; 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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi
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minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak 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 dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan
dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan
dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri
umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender 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 pelindung matahari
[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 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; 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; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan
abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pencuci tubuh (sabun) bayi; 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; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; 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; 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; 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
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; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; 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]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk 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 manikmanik 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
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mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep 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 binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; 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 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 gigi;
sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; 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 rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan rambut; 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 membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit 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, wangiwangian, 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 gigi; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); strip pemutih
gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; 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 berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; 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]; 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 deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; 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; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021082630
: 26/11/2021 11:22:25
:
: rina kusumawati

Alamat Pemohon

: banjar sugihan I NO.98, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60185

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: jendara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA TULISAN HITAM DALAM KOTAK ADA LOGO TULISAN JA DIBAWAH KOTAK ADA TULISAN JENDARA
: 25
: ===Pakaian muslim; pakaian olahraga muslim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021084495
: 02/12/2021 12:55:54
:
: Can Zhang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 01, Group 1 of Baima Village, Niejiaqiao Township, Hanshou County, Hunan
Province, 415900, China, 415900
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FISSOTOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===cat kuku; kosmetik; lipstik; make-up bedak; masker kecantikan; minyak esensial; obat kumur, bukan untuk keperluan
medis; parfum; sampo; susu pembersih untuk keperluan toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021084971
: 03/12/2021 16:06:45
: no. 90/801,771 29/06/2021 US
: Target Brands, Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FUTURE COLLECTIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; lotion tangan antibakteri; obat pelembab bibir;
sabun antibakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021085591
: 06/12/2021 22:37:39
:
: Tiffany Ervaletta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sumber hurip 30-7 Babakan ciparay Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat,
40221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mandala
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru Tosca Putih

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal===
: DID2021086868
: 10/12/2021 11:16:41
:
: ALYDA ALAMUDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. KOMPA RT.005 RW.006 KELURAHAN KARANGSATRIA KECAMATAN
TAMBUN UTARA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Abunara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Merah
: 30
: ===Pizza (roti); Pizza beku; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti Canai; Roti kebab; Samosa; adonan pizza; pizza;
pizza segar; roti maryam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021088933
: 16/12/2021 12:04:57
:
: JAKA WIJAYA KUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: wr. Contong rt 05 rw 14 kel. Setiamanah kec. cimahi tengah, Kota Cimahi, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ladid Jadid
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, hijau, biru
: 35
: ===jasa pemasaran; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan pemasaran perdagangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021089010
: 16/12/2021 13:52:18
:
: MUHLIS HAMKA SE, Hadnindah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A. Sinta, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91611
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IM DONAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda dan putih
: 30
: ===Cokelat dalam bentuk pralin; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; cupcake cokelat; dekorasi cokelat
untuk kue; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; kue tar cokelat; minuman cokelat;
minuman cokelat dengan susu; olesan berbahan dasar cokelat; pasta cokelat; pralin terbuat dari cokelat; topping cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D152021089080
: 16/12/2021 15:29:06
:
: AMILAH AMIN, S.Si

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Abd. Muis, Kel/ Desa Tuwung, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 90711
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GABBA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih
: 30
: ===Donat berlubang; donat; produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021093698
: 28/12/2021 15:45:30
:
: Dr. WINDA MULYAMIN

540 Etiket

: JL. VETERAN SELATAN NO. 209 RT. 002 RW. 005 KEL. MARICAYA SELATAN
KEC. MAMAJANG, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90131
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alodia – dr. WMyn
: Secara konseptual, merek “Alodia – dr. WMyn” memiliki makna yang merupakan representasi dari
kombinasi nama anak Pemohon dan Pemohon sendiri yakni Alodia dan Winda Mulyamin.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 3
: ===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; 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 .; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan
pembersih; Highlighter kulit (kosmetik); Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan 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 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 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 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 tabir surya; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); 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); 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
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
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seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 tabir surya kosmetik; 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; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; kosmetik; kosmetik alis; 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 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 leher; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang 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-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 bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; 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 sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit
tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim mata untuk keperluan kosmetik; 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 kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; 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 untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; 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 tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh 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 mengurangi selulit; krim untuk
pemeliharaan kulit (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 untuk keperluan kosmetik; 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 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 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
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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; 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 berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak rosehip 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 tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; persiapan kulit wajah untuk penggunaan 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];
produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; 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 pengelupasan kulit
untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; 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 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 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
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 sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan
mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan 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 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===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021093714
: 28/12/2021 16:06:16
:
: Dr. WINDA MULYAMIN

540 Etiket

: JL. VETERAN SELATAN NO. 209. RT. 002 RW. 005 KEL. MARICAYA SELATAN
KEC. MAMAJANG, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90131
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alodia Clinic
: Secara konseptual, merek “Alodia Clinic” memiliki makna yang merupakan representasi dari kombinasi
nama anak Pemohon sendiri yakni: Qwinbi Alodia.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 44
: ===Apotek; Klinik kecantikan; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan perawatan kulit; Layanan totok
wajah; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Salon perawatan kulit; bedah kosmetik;
bedah kosmetik dan plastik; elektrolisis kosmetik; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan
konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep
kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi
kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan
kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan pribadi (perawatan
medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan
kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga
dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di
bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
layanan ahli kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan
bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan apotek apotek; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan
kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan
kosmetik; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan
tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan kosmetik; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain;
layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk
tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; 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; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi
tentang kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi
terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; menyediakan informasi dalam
bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait
kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan
perawatan kecantikan melalui internet; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan peralatan untuk
digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan dan kecantikan;
perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan
laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan medis, higienis,
dan kecantikan; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit wajah; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; salon estetika; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021094683
: 30/12/2021 12:21:03
:
: Dewi Rika Mutiara Sari

540 Etiket

: Jl. Golf III No. 19 RT. 002 RW. 011 Kel. Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik,
Kota Bandung, Jawa Barat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DR BY DEWI RIKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 25
: ===Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Kerudung kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; baju busana
muslim; celana kasual; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket panjang; jaket ringan; kaos; kaos t shirt; kemeja; kemeja berkerah;
kemeja formal; kerudung [pakaian]; legging [celana panjang]; sundresses===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021094685
: 30/12/2021 12:23:33
:
: ANDRI WAHYU SETYO GUNAWAN

540 Etiket

: Jl. Senam No. 27 Medan RT. 011 RW. 005 Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan
Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GAMBAR DOELOE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah
: 41
: ===Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online
untuk orang lain; Reportasi hasil fotografi; fotografi; fotografi potret; fotografi udara; instruksi fotografi; jasa proses gambar
digital (fotografi); layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan perpustakaan fotografi; penerbitan multimedia dari barang
cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengeditan film
fotografi; pengeditan foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021094695
: 30/12/2021 12:31:26
:
: Linda Prastiti Widianingsih

540 Etiket

: Jl. Jatihandap Blk No. 23 Rt. 10 Rw. 09 Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hand'eL Craftiration
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, ungu, hijau
: 35
: ===Toko barang-barang seni; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk
karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri
seni; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan karya
seni; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; toko-toko===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021094717
: 30/12/2021 12:47:20
:
: Muhamad Ius Ismail

540 Etiket

: Jl. Golf RayaNo. 19 RT. 02 RW. 03 Kel. Cisaranten Wetan Kec. Cinambo, Kota
Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MR. KOMANDO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, oranye, kuning, putih
: 30
: ===Bumbu; Bumbu Bakso; Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Merica bubuk; Mie; Mie
Keriting; Mie Korea; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering
(organik), somen kering (organik); Mie shirataki; bubuk cabai; bubuk kari [rempah-rempah]; bumbu; bumbu cabai; bumbu kari;
bumbu masak; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; cabai kering [bumbu]; campuran bumbu untuk rebusan; lada bubuk
(bumbu); makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie ramen; mie sayur; mie soba
instan; mie telur; mie tepung; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah bubuk; rumput laut [bumbu]; saus [bumbu]; saus bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021094728
: 30/12/2021 12:56:38
:
: IKA KARTIKA

540 Etiket

: Cihampelas Gg. Jembar No. 11/35B RT. 02 RW. 04 Kel. Cipaganti Kec. Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAIKA FOOD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah maroon
: 29
: ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue
(perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau
lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Campuran kacang panggang;
Daun Singkong Teri; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut,
scallop; Ikan teri pedas; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin;
Kacang hijau bumbu; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau
yang dikeringkan; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang
ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa
(berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kaldu bakso; Kenari (kacang),
diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Keripik
Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa;
Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu;
Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Krim kacang kedelai; Makanan batangan dan makanan
ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang
telah diolah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan yang mengandung
kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak,
dan kacang yang telah diolah; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minyak kacang
brazil; Minyak kenari (kacang); Olesan berbahan dasar kacang; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Orek
Tempe Kacang; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta kacang; Pengganti produk-produk susu
berbasis tumbuhan dan kacang; Pepes Teri; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Rendang Ayam
Kacang Merah; Sediaan (kacang) almond; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil;
Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk
makanan manusia; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Selai berbahan dasar kacang;
Selai kacang coklat; Semur Jengkol; Sup (sop) kacang hijau; Sup bakso matzo; Sup dari kacang hijau; Susu kacang kedelai;
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Tahu Bakso; Teri Krispi; Tumis Kacang Panjang; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Wortel Kacang Polong; Yoghurt kacang
kedelai; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang),
diolah; alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan
dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; ayam teriyaki; bahan makanan yang terbuat dari kacang;
bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng;
bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui;
bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso
sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat;
buncis kacang mede; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan
yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; collard greens (kacang-kacangan), diolah; daging babi dan kacang kalengan;
edamame (kacang-kacangan), diolah; fillet ikan teri; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; ikan dan kentang
goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang
asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih
(tahu); kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang
dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang
ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kalengan; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang
kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang
lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang
mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk
coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala;
kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang
pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang
polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang,
diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan
yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; kentang cincang goreng; kentang
goreng; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang, diawetkan; kepingan kentang; keripik; keripik
apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak;
keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik
pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang;
keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kroket kentang; lentil
(kacang), diolah; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran;
makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup (dessert) yang berbahan
dasar kacang; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kentang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan
keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang
garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan
ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri
dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polongpolongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran;
manisan kacang; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minyak kacang; minyak kacang
kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak
kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan
kuliner; minyak kacang untuk makanan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); natto
(kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; olesan berbahan dasar kacang; paan masala [olahan kacang,
biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; pasta ikan teri; pecan (kacang-kacangan), diolah; pengganti produk susu
yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; produk makanan terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacangkacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan; salad kacang-kacangan;
sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus kacang; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan
macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan pulses (kacang-kacangan); selai kacang; selai kacang coklat; selai
kacang mete; snack bar berbasis kacang dan biji; sup kacang; sup kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kernel
kacang tanah; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar
kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol];
susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk
keperluan kuliner; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan
kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan
buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacangkacangan, biji-bijian dan buah-buahan; tahu (dadih kacang kedelai); teripang, tidak hidup; topping bukan dari susu untuk
makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping
kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa
sawit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021094744
: 30/12/2021 13:06:20
:
: AHMAD JAENAL ARIFIN

540 Etiket

: Jl. Babakan Cianjur Rt 06 Rw 07 Kel Campaka Kec Andir, Kota Bandung, Jawa
Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TERZUKA CAIMILK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, putih
: 29
: ===Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Kefir [minuman susu]; Krim untuk minuman [produk
susu]; Kumis (minuman susu); Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman
berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan
pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti
susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma;
Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan
dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman
dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu
sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; 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
yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt
yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/
asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu,
susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk
susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti
yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu kelapa (minuman); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; kephir [minuman
susu]; krim untuk minuman; kumys [minuman susu]; lassi (minuman yoghurt); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak
termasuk susu kocok; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar
bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan
dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan
toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman
berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu
fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang
diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman
segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat;
minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman
yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; 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; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021094748
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUS@NDEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah maroon
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola
Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu
atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket;
Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos
polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang;
Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit
kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik;
Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun; Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk wanita; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan berkerudung; atasan untuk wanita; baeja [rompi
tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos
bertopi; baju memancing; beanies; bodysuits untuk wanita; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon;
celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda; celana
berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana dalam
wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol;
celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk
pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana
pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gamis; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor;
kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos
kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus kaki wanita;
kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja
golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck;
kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana;
kutang wanita; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; mantel untuk
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wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam
wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pengantin pengantin wanita; penutup dada
khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk wanita; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi
berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi
penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba;
sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat wanita; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung;
sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba; sepatu bot untuk wanita; sepatu kulit domba; sepatu
kulit untuk wanita; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk
orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu
untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan celana
untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; sol sandal; stoking dan celana
ketat tipis wanita; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali
sepatu; topi===
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: DID2021095031
: 30/12/2021 20:48:30
:
: AGUS DARSANA

540 Etiket

: Jl. Sukasari No. 33 RT. 03 RW. 10 Pasir Biru, Cibiru
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GMCSTORE.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Gamis pria; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pakaian
muslim; Pelindung telinga [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas
[bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana
berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase;
celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit;
celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang longgar; celana panjang militer;
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [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 rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju;
celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana
pof; celana renang; celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana
trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian];
gamis; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; kantong untuk pakaian; kaos replika, celana pendek dan kaus
kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus kaki celana panjang; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian];
korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; melawan celana pendek untuk
seni bela diri campuran atau bergulat; 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
olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria;
pakaian renang one-piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; 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 yang mengandung zat pelangsing;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif

Halaman 70 dari 872

atau neon; paramentos [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan
[pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; setelan celana untuk wanita; tali celana; topi kertas [pakaian]; topi
pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021095036
: 30/12/2021 20:58:14
:
: ROHANI HANDARSIH

540 Etiket

: Jl. Marga Kencana III No. 110 RT. 011 RW. 009 Kel. Cijawura Kec. Buah batu, Kota
Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATE MARANGGI PAK DIDIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===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 Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman
dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan 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;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Layanan bar minuman anggur; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; 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; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung penyediaan makanan
sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; 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 katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang
penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan
reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; 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; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan
dan minuman; 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 minuman 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 bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-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 yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mengambil
layanan makanan cepat saji; 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 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 tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
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makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor 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
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar;
menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman untuk pasien dan tamu; 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 makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; pengukiran makanan;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; penyewaan air mancur minuman; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan
makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman
panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; 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; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022000692
: 04/01/2022 22:52:20
:
: Stephanie Winarto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: mangga besar IV i no 3, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Banchan By Kimchi Heaven
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Cokelat Tua
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan minuman; 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; Kedai ramen; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
menghidangkan kudapan; Warung makan; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran sushi; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk
acara-acara khusus; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022003450
: 14/01/2022 15:37:05
:
: Dongguan Biyoso Digital Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room104, Building 5, No. 2, WuSHiGang Industrial Road, DongCheng Area,
Dongguan City, GuangDong Province, 523000, China, 523000
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIYOSO & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 9

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Peralatan kontrol jarak jauh; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer; headphone; kabel listrik; layar video; papan sirkuit tercetak;
pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022006206
: 25/01/2022 09:59:36
:
: RIYANTI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. MEAN III RT.002/003 SUDIMARA PINANG, KECAMATAN PINANG, KOTA
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUSTI ACCESSORIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Merah & Putih
: 18
: ===tas pullman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022008576
: 03/02/2022 08:36:06
:
: Siti Chalimatul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro RT 007/RW 001 Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALFI MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hitam
: 29
: ===keripik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022008638
: 03/02/2022 11:00:30
:
: Imam Rofi'i

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Krajan Kidul RT 009/RW 002 Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Malang, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEJATEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Abu-Abu, Hitam
: 30
: ===Kopi bubuk; kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022008644
: 03/02/2022 11:09:15
:
: Ernawati Agustina

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tenaga RT 027/RW 010 Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang,
Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JURLOEM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 30
: ===Lumpia basah; Lumpia kering; lumpia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022008666
: 03/02/2022 11:35:26
:
: Astutik Ningtias

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tarupala 04 Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAGASTU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Coklat Muda
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022008766
: 03/02/2022 15:02:02
:
: Tutuk Yudiasih

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kendalisodo RT 013/RW 003 Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten
Malang, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARANG WIIJAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Abu-abu
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022009381
: 06/02/2022 15:35:35
:
: Nur Atikah, Pandu Sandito Nugroho

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln Murbey A4, No. 20, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17422
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My Klin Laundry
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White = ffffff & Dark Blue = 05577f & Light Blue = 0badfe
: 37, 39
: ===Jasa binatu; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; binatu swalayan; penyediaan fasilitas binatu===

740

540 Etiket

Halaman 74 dari 872

===layanan penjemputan dan pengiriman binatu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022010553
: 10/02/2022 11:09:39
:
: ROHADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. KELAPA RT. 001/RW. 005 PANUNGGANGAN TIMUR, KECAMATAN PINANG,
KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZEZE MOTOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Hitam & Putih
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel
kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022012320
: 16/02/2022 17:13:00
:
: gusti jaya satria

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan m said perumahan elektrik no.41 Blok. E, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
75125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Villa Ice Cream
: villa itu vanilla , ice cream itu es krim , sweet & yummy itu manis dan lezat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau putih
: 29
: ===Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022012435
: 17/02/2022 09:26:07
:
: Nur arif sasongko

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suwawal 004/003, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH HIJAB SASBRINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT MUDA
: 25
: ===baju tenun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022012780
: 17/02/2022 18:09:30
:
: janggih maqsuda

540 Etiket

540 Etiket

: jln sentiaki RT/RW 001/004 kel kademangan kec kademangan, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66161

Halaman 75 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bumbu rokok cap gamelan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan kuning
: 34
: ===Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022014350
: 23/02/2022 14:23:41
:
: Maria Lely Ari Wijayanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karangasem, RT/RW : 002/004, Ngering, Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MERCUSUAR DRINK
: Drink berarti minum atau minuman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman terbuat
utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman yang
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman susu dengan rasa kopi,
coklat, coklat atau teh; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022014496
: 23/02/2022 17:41:13
:
: Yuki Sato

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sadasari Gg. Intan no. 1, Lingk. Jabajero, Kuta, Badung, Bali 80361, Kabupaten
Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Heart Beads
: Heart berarti Hati, Beads berarti manik-manik.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Kerudung kepala; Pakaian [pakaian]; Pakaian luar; celana; gaun; kaftan; kaos; kemeja; syal; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022014904
: 24/02/2022 18:28:04
:
: freddy arianto gautama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: cluster turquoise timur 2 no.2 , Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ULTRASPEED racing
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 76 dari 872

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: ultraspeed dengan warna merah, racing dengan warna hitam
: 12
: ===Cranket untuk sepeda motor; ECU; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson
untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Pelindung
kecelakaan untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda
motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor;
Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; bagian struktural untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban
sepeda motor; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; bantalan
pegangan untuk tangki sepeda motor; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; freewheels untuk sepeda motor; grip stang
untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jarijari roda sepeda motor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor;
kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor;
klakson peringatan untuk sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin sepeda
motor; mudguards sepeda motor; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem [bagian
sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; pengangkut bagasi untuk
sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; peredam kejut untuk sepeda motor;
pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda motor;
rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; rem
sepeda motor; roda gigi sepeda motor; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor;
sarung untuk sepeda (sepeda motor); selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut
dipasang untuk sepeda motor; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor;
sidecars sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; tutup cvt===
: J142022015322
: 25/02/2022 20:22:14
:
: JENNIFER TABITA MEXLIN MONIUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN I KEL.RANOTANA KEC.SARIO, Kota Manado, Sulawesi Utara,
95116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUMPLING AYAM GORENG, DUMPLING BA GORENG, DUMPLING KUKUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, COKLAT MUDA, KUNING MUDA, MERAH MUDA
: 43
: ===Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022015466
: 27/02/2022 18:02:56
:
: chandra clinton

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl pluto selatan III no 72, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sneakers syndicate
: sindikat sepatu sneaker

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hitam, ungu, orange
: 37
: ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022015732
: 01/03/2022 13:57:20
:
: Dian Soraya Saputra, S.Pd.

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Madrasah No. 47 RT.5/RW.6 Kp. Sasak Limo Depok 16515 , Kota Depok, Jawa
Barat, 16515

Halaman 77 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KURSUSMART
: Kursus = Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Smart =Cerdas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Emas
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband
dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
kursus pembelajaran jarak jauh; layanan instruksi dan pelatihan; layanan melukis potret; layanan pelatihan pendidikan
komputer; melakukan acara pendidikan; melakukan kelas latihan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat
menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di
tingkat pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur kursus pelatihan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam
kesadaran pribadi; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; penyelenggaraan forum pendidikan secara
langsung; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi bahan ajar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022015822
: 01/03/2022 15:57:27
: 2130598 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARALLEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 28
: ===Bank mainan; Kartu perdagangan (permainan kartu); Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; aksesoris
pakaian boneka; bisbol; blok bangunan mainan; bola bowling; bola pantai; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka bean
bag; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan
berkarakter; game ruang tamu; game sasaran; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; jam tangan mainan; kapal
mainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kelereng untuk game; kendaraan mainan;
kosmetik mainan imitasi; layang-layang; mainan aksi listrik; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan bean bag;
mainan buaian; mainan kolam tiup; mainan kotak musik; mainan lempar bebentuk piringan; mainan mekanik; mainan musik;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk bayi; mainan
untuk mandi; mainan yang berbicara; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mobil
mainan; pemukul bisbol; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk konsol game; peralatan yang dijual sebagai satu
unit permainan kartu; perangkat permainan catur; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan papan; permainan peran; permainan untuk pesta; pesawat mainan; ponsel mainan; puzzle potongan gambar;
senjata mainan; tali untuk permainan lompat; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan koleksi; tongkat pembuat gelembung
dan set larutan; unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022015826
: 01/03/2022 16:06:32
: 2130598 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6

Halaman 78 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARALLEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; menyediakan permainan realitas tertambah online;
penyelenggaraan kompetisi e sports; layanan hiburan dalam bentuk acara televisi dan film yang tidak dapat diunduh yang
disiarkan melalui internet; Produksi dan distribusi acara televisi dan film; Layanan hiburan yaitu menyediakan permainan
komputer online; presentasi pertunjukan langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022015833
: 01/03/2022 16:19:19
: 2130600 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PARALLEL LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===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; Video game;
permainan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022015841
: 01/03/2022 16:28:06
: 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PARALLEL LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022015849
: 01/03/2022 16:37:47
: 2130600 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

Halaman 79 dari 872

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PARALLEL LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 28
: ===Bank mainan; Kartu perdagangan (permainan kartu); Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; aksesoris
pakaian boneka; bisbol; blok bangunan mainan; bola bowling; bola pantai; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka bean
bag; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan
berkarakter; game ruang tamu; game sasaran; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; jam tangan mainan; kapal
mainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kelereng untuk game; kendaraan mainan;
kosmetik mainan imitasi; layang-layang; mainan aksi listrik; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan bean bag;
mainan buaian; mainan kolam tiup; mainan kotak musik; mainan lempar bebentuk piringan; mainan mekanik; mainan musik;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk bayi; mainan
untuk mandi; mainan yang berbicara; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mobil
mainan; pemukul bisbol; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk konsol game; peralatan yang dijual sebagai satu
unit permainan kartu; perangkat permainan catur; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan papan; permainan peran; permainan untuk pesta; pesawat mainan; ponsel mainan; puzzle potongan gambar;
senjata mainan; tali untuk permainan lompat; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan koleksi; tongkat pembuat gelembung
dan set larutan; unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022015859
: 01/03/2022 16:51:59
: 2130600 01/09/2021 CA
: 12783185 Canada Inc.

540 Etiket

: 19 Sage Brush St.
Markham, ON
L6B 0K6
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PARALLEL LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; menyediakan permainan realitas tertambah online;
penyelenggaraan kompetisi e sports; layanan hiburan dalam bentuk acara televisi dan film yang tidak dapat diunduh yang
disiarkan melalui internet; Produksi dan distribusi acara televisi dan film; Layanan hiburan yaitu menyediakan permainan
komputer online; presentasi pertunjukan langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022016505
: 04/03/2022 13:12:42
:
: dr. Kartika Damayanti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Banda n02,keprabon, banjrsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Klinik Ananda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hijau,kuning,hitam,putih
: 3

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan
non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel kecantikan; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lotion kecantikan; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kosmetik kecantikan (beauty pack)
yang dijual satu unit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; serum
kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022016732
: 04/03/2022 23:18:40
:
: ester ocki hapsari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: manahan rt 003 rw 004, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mancing
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, kuning, hitam, merah, hijau
: 22
: ===Kantong Karung; Karung plastik; Tali Tambang; Tali penarik untuk mobil; Tali pengikat plastik; Tampar; Waring (karung
untuk pertanian); goni membungkus untuk tanaman; jala-jala; jaring; jaring ikan; jaring ikan untuk komersial; jerat [jaring];
karung beras; paranet; pengikat, bukan dari logam; rafia; serat rafia; sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali; tali
jangkar; tali pegangan tangga; tali penambat non logam, tali layar; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengikat,
bukan dari logam; tali penyangga, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali selempang; tali tambang; tali untuk tenda;
tali, bukan dari logam; tali, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali-temali, bukan dari logam; tangga tali; terpal; terpal
plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik; terpal, bukan untuk kapal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022018331
: 11/03/2022 10:03:22
:
: LINARDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TANAH PASIR RT 008 RW 009 NO.17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKAN TRUSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah , Orange, dan Putih
: 35, 43, 29
: ===Agen penjualan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko makanan
online; Toko minuman online; jasa grosir dan eceran; layanan waralaba dan ritel; minimarket; pengecer toko serba ada===
===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran
daging panggang; layanan kafe, bistro, dan restoran; melayani minuman beralkohol; penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi===
===Ayam Bumbu Bali; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Bandeng presto
(bandeng duri lunak); Daging Sapi Lada Hitam; Ikan dori goreng tepung; Rendang Sapi; Tongseng; ayam bumbu beku (frozen)
siap saji; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; daging ayam; daging sapi; ikan beku; kerang, tidak hidup;
masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; produk makanan laut olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022018358
: 11/03/2022 11:16:20
:
: IRWAN SETIADI WIJAYA

540 Etiket

: GOLDEN STONE SERPONG CLUSTER AGATE BLOK K16, KEL BOJONG
NANGKA, KEC KELAPA DUA. KAB TANGERANG 15810, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15810
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BNB TREAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HITAM, ORANGE
: 5
: ===suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J142022019060
: 14/03/2022 17:26:02
:
: Jessica Orelia Betrandus

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanjung Batu Linkungan I, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO GOLI BAKSO GOYANG LIDAH EXCLUSIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH, PUTIH, COKLAT, HITAM
: 43
: ===warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022019305
: 15/03/2022 13:55:34
:
: Muhammad Umar Anif, Andri Firdaus

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Arsadimeja No 4 04 /04 Teluk Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, 53145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAJATANI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru Tua, Biru Muda
: 7, 11
: ===Mesin Pengolahan Limbah; Mesin penanaman benih jagung; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk pengolahan plastik;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sayuran; memilah mesin pemilah sampah; mesin pemilah sampah; mesin
pengering biji-bijian; mesin pengolahan daging; mesin pengolahan limbah dan sampah; mesin pengupas jagung dan biji-bijian;
mesin pengupas kulit kopi; mesin untuk pengolahan bahan makanan; mesin untuk pengolahan buah-buahan; mesin untuk
pengolahan karet; mesin untuk pengolahan pencetakan pelat; mesin untuk pengolahan plastik; mesin untuk pengolahan
sayuran===
===Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin, peralatan untuk
pengolahan steril;; mesin kopi; peralatan/mesin pengolahan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022019413
: 15/03/2022 15:46:43
:
: RUDIYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRIYA DADAP F4/16, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211
:
:

740

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STOUTE KOREA
: terjemahannya adalah stoute

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam putih
: 3
: ===Cairan pembersih kaca depan mobil; Coating kaca mobil; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin
mobil; Pembersih mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; cairan pembersih; cairan pembersih
kaca depan mobil; cairan pembersih untuk lensa kamera; deterjen untuk mobil; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin mobil; masker pembersih untuk tubuh; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; sampo mobil; sampo
untuk kendaraan bermotor; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit;
sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pewangi udara untuk mobil;
semir mobil; wewangian untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022019824
: 16/03/2022 16:37:48
:
: Ape Foundation

540 Etiket

: Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street
PO Box 31489
KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APECOIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan putih
: 32, 33, 35, 36, 38, 41, 9, 42, 43, 45, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28
: ===Bir; minuman berenergi; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol===
===Minuman beralkohol; Wine (minuman anggur beralkohol); koktail *; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman
beralkohol]; spirit [minuman arak]===
===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang
dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa promosi; Layanan konsultasi bisnis; Penyewaan media iklan, ruang, dan
peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
periklanan; jasa ritel; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan
komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; menyediakan fasilitas
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan pasar online; riset pasar===
===Jasa perbankan; Jasa transaksi monitari; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; informasi keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa keuangan; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa
pertukaran mata uang; jasa/layanan transaksi keuangan; konsultasi keuangan di bidang 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; layanan manajemen investasi; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual;
layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pemrosesan pembayaran; layanan
perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran
dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital,
token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan pertukaran efek keuangan; layanan
pertukaran moneter; layanan pialang; layanan transaksi mata uang; layanan transfer moneter; layanan verifikasi pembayaran
berbasis blockchain; manajemen/pengelolaan 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; memberikan informasi
keuangan; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan===
===Jasa penyediaan akses pengguna ke jaringan data; Jasa penyiaran; Jasa pesan elektronik; jasa penyediaan forum on-line
untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; komputer membantu transmisi informasi
dan gambar; layanan komunikasi; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; menyediakan akses
pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna
ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet;
menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita
yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
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terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; streaming data; streaming materi
elektronik melalui jaringan komputer global; telekomunikasi===
===Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
virtual/maya (virtual reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan hiburan; layanan hiburan berupa
layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan penerbitan
elektronik; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; perekaman, produksi dan
distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR); produksi rekaman suara, musik dan video===
===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 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 yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain;
Perangkat lunak pengembangan game; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse
komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alat pengembangan perangkat lunak; alat untuk
memproses pembayaran secara elektronik; case diadaptasi untuk komputer; casing untuk ponsel pintar; cincin pintar; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; gelang pintar; headphone; headset; headset untuk
permainan; jam tangan pintar; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata realitas virtual; kalung pintar;
kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); mesin
pemungutan suara; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dompet mata uang kripto;
perangkat keras komputer; perangkat lunak; perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku
besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak e-commerce
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak jejaring sosial;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik,
audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk teknologi blockchain; 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
komunikasi; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas virtual;
perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat
lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk
membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang
didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset)
terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan
global; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk 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 mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan
mengelola acara; 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 mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang
aman melalui Internet; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk 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
menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan,
mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di
bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan,
pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk
transfer dana elektronik; 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 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 memfasilitasi kemampuan
pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, 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; piranti lunak untuk kriptografi; publikasi elektronik yang dapat diunduh; tampilan light
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emitting diode [LED]; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; terminal aman untuk transaksi elektronik===
===Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan,
penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur
transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak
otentikasi yang tidak dapat diunduh online untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan elektronik;
Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam
menyediakan dan menjual publikasi elektronik online; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Perangkat
lunak sebagai layanan [SaaS]; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Platform sebagai Layanan (PaaS); aplikasi
perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; jasa komputasi awan;
jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan
protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan
horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang
memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan pengembangan video game; layanan
teknologi informasi; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak bisa
diunduh; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memfasilitasi
transaksi komersial melalui sarana elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi
bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan
memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet
bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi
perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan penukaran keuangan melalui
jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses
komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara
online untuk aplikasi dan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan,
menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi,
menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data
dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi, menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer
konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan
perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan;
menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dengan mata uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan
perangkat lunak untuk konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari
transmisi elektronik melalui jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar
(smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi
yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak untuk mengenkripsi dan
mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode komunikasi lainnya antara perangkat
komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan, untuk membuat
akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) publik yang
didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan, untuk menyediakan pembuktian keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara
buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan
perangkat lunak yang tidak 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 di platform
perdagangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (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; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan
perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses,
mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam,
melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyediaan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat,
mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi
melalui komputer global dan jaringan komunikasi.; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat
diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring sosial; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan transmisi informasi dan data untuk komunikasi jaringan; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat
program komputer===
===jasa restoran; layanan bar; layanan hotel===
===Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Layanan konsultasi, informasi dan
konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi
pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan,
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penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring
sosial daring (online) untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital
(financial trades and exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa penyediaan informasi keamanan melalui
situs web; jasa penyediaan informasi terkait dengan jasa penjaga keamanan===
===Perhiasan imitasi; gantungan kunci; jam tangan; perhiasan===
===alat tulis menulis; buku; foto-foto; kartu dagang; majalah-majalah; poster; publikasi tercetak===
===Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi===
===Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); selimut===
===Baju Hangat; Jaket-jaket; Pakaian Olahraga; Sepatu olahraga atau santai; Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; Tutup
kepala; celana panjang; kaus kaki; kemeja; pakaian; sepatu; topi===
===Karpet-karpet; karpet; matras===
===Kartu perdagangan (permainan kartu); bola basket; bola-bola; boneka mainan berkarakter; deck skateboard; game,
mainan dan mainan; joystick game komputer; kartu permainan; keypad game; konsol game; mesin permainan hiburan; mouse
gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; papan luncur; patung mainan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk
perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk perangkat game portabel; pengontrol permainan
video; tokoh aksi; unit genggam untuk memainkan game elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022019832
: 16/03/2022 16:48:01
:
: Ape Foundation

540 Etiket

: Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street
PO Box 31489
KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APECOIN Logo (B&W)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Jasa perbankan; Jasa transaksi monitari; Layanan pinjaman; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; informasi
keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa keuangan; jasa perdagangan mata uang
virtual; jasa pertukaran mata uang; jasa/layanan transaksi keuangan; konsultasi keuangan di bidang 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; layanan manajemen investasi; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata
uang virtual; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran
cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan
pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran moneter; layanan pialang; layanan transaksi mata uang; layanan transfer
moneter; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; manajemen/pengelolaan 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; memberikan informasi keuangan; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; urusan keuangan, yaitu, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi
keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022019837
: 16/03/2022 16:59:02
:
: Endang Sunardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. SDN Jatikramat VI, Cluster JB Residence, Kav. F, RT. 003, RW. 004, Kelurahan
Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17421
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Esmi Dekatusa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Kuning Emas, Cokelat
: 25
: ===seragam===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022020242
: 17/03/2022 19:18:39
:
: SPR RIDHO ILAHI, L. ABD HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Peternakan Rakyat Tanak Mira Daya Wanasaba Lauk, Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, 83658
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPROGANIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Hitam
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022021416
: 22/03/2022 18:58:30
:
: FB. SUNARNO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. YUWONO RT.03 RW.02 KEL.BELOR KEC. PURWOASRI, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur, 64154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEGABOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Orange, Putih
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; biostimulan menjadi persiapan nutrisi tanaman; nutrisi
untuk tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022021574
: 23/03/2022 12:02:09
:
: Ahmad Hasan Afandi, Mohammad Arief Ali Hasan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Candi Indah Blok K8 RT.003/RW.009 Candimulyo Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, 61413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DS Dewi Sri Pupuk Organik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 1
: ===Pengawet ikan organik; Pupuk organik hayati cair; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik; digestat organik;
digestat organik (pupuk); garam asam organik; halogenida organik; media tanah organik; pupuk organik; silikon organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022021793
: 23/03/2022 18:46:13
:
: China Datang Corporation Ltd.

Alamat Pemohon

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DATANG
: Bagian dari nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Asuransi; 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; Jasa perusahaan penjaminan (trust company
services); Layanan Gadai; Pertanggungan asuransi jaminan; agen perumahan; broker *; broker properti komersial; broker real
estat; informasi asuransi; jaminan asuransi; jaminan dan perjanjian; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa
manajemen trust; jasa penjualan real estat; jasa perwalian; layanan agen perumahan; layanan jaminan keuangan; layanan
jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kepercayaan investasi;
layanan kepercayaan perusahaan; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen
kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen real estat; pembentukan kepercayaan; penanaman Modal;
pengelolaan dana; pengumpulan dana amal; penilaian seni; periksa layanan jaminan pembayaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DATANG
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Jasa binatu; Konstruksi bangunan; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik tenaga
matahari/tenaga angin); Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; ereksi, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan
mesin yang dioperasikan oleh angin lainnya; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; 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 konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi gelombang dan
pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; 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; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa pertambangan; konstruksi; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi rumah adat; layanan
melukis; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir;
pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan produk desain interior;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; 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; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air;
pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga
angin; pembasmian kuman; pembersihan interior bangunan; pembuatan kapal; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
pemeliharaan dan perbaikan yang aman; pemeliharaan furnitur; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyegelan interior dan layanan mendempul; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau
pemeliharaan generator listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan distribusi listrik atau kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan
pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan pesawat terbang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik energi
gelombang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga angin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik;
perbaikan jam; perbaikan peralatan fotografi; perbaikan peralatan listrik; plesteran dan pengecatan interior bangunan;
vulkanisir ban===

: JID2022021800
: 23/03/2022 19:05:50
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Asuransi; 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; Jasa perusahaan penjaminan (trust company
services); Layanan Gadai; Pertanggungan asuransi jaminan; agen perumahan; broker *; broker properti komersial; broker real
estat; informasi asuransi; jaminan asuransi; jaminan dan perjanjian; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa
manajemen trust; jasa penjualan real estat; jasa perwalian; layanan agen perumahan; layanan jaminan keuangan; layanan
jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kepercayaan investasi;
layanan kepercayaan perusahaan; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen
kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen real estat; pembentukan kepercayaan; penanaman Modal;
pengelolaan dana; pengumpulan dana amal; penilaian seni; periksa layanan jaminan pembayaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Jasa binatu; Konstruksi bangunan; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik tenaga
matahari/tenaga angin); Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; ereksi, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan
mesin yang dioperasikan oleh angin lainnya; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; 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 konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi gelombang dan
pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; 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; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa pertambangan; konstruksi; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi rumah adat; layanan
melukis; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir;
pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan produk desain interior;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; 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; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air;
pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga
angin; pembasmian kuman; pembersihan interior bangunan; pembuatan kapal; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
pemeliharaan dan perbaikan yang aman; pemeliharaan furnitur; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyegelan interior dan layanan mendempul; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau
pemeliharaan generator listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan distribusi listrik atau kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan

: JID2022021807
: 23/03/2022 19:19:23
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021810
: 23/03/2022 19:25:44
:
: China Datang Corporation Ltd.
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540 Etiket
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pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan pesawat terbang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik energi
gelombang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga angin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik;
perbaikan jam; perbaikan peralatan fotografi; perbaikan peralatan listrik; plesteran dan pengecatan interior bangunan;
vulkanisir ban===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 40
: ===Pembangkit Listrik Tenaga Air (hydro); Pembangkit Listrik Tenaga Angin; Pembangkit Listrik Tenaga Baru Terbarukan
(Renewable Energy); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Surya); Pembangkit Listrik
Tenaga Uap; Pembangkit listrik dari energi matahari; Penyediaan pembangkit listrik; Perawatan atau pengolahan kain,
pakaian atau bulu, termasuk pengeringan; balutan kulit binatang; daur ulang sampah dan sampah; electroplating; layanan
pemurnian air; pembangkit listrik dari energi angin; pembangkit listrik dari energi gelombang; pembangkit listrik dari energi
gelombang, angin dan matahari; pembangkit listrik tenaga surya; pembuatan furnitur kustom; pemrosesan dan transformasi
energi dan logam; pemurnian udara; pengecoran logam; pengerjaan kayu; penggilingan tepung; pengolahan bahan pakan;
pengolahan dan pemurnian air; penyewaan generator; penyewaan peralatan pembangkit listrik; perakitan material khusus
untuk orang lain; perawatan dan pemrosesan kertas; perawatan kimia tekstil; perawatan logam; perawatan pewarnaan
jendela, menjadi pelapis permukaan; percetakan; persiapan dan perawatan kain; pewarnaan jendela mobil; pewarnaan kaca;
produksi energi; produksi energi oleh pembangkit listrik; produksi energi oleh pembangkit listrik tenaga nuklir; taksidermi;
tembikar tembikar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Bidang fisika (Penelitian); Layanan desain dan perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; desain busana;
desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain perangkat lunak komputer; desain produk industri; desain sistem komputer;
desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik; eksplorasi geologis; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan
peralatan teknik listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik dan gas
alam; jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan
sel surya dan pembangkit listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang listrik; jasa teknik mesin dan teknik listrik; konsultasi
dekorasi interior; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; layanan arsitektur; memberikan informasi cuaca; menimbang barang
untuk orang lain; penelitian biologi; penelitian di bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik;
penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di bidang teknik listrik; penelitian kimia; penelitian proyek teknis; penelitian
teknologi; perkiraan cuaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022021813
: 23/03/2022 19:32:04
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021815
: 23/03/2022 19:39:02
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021818
: 23/03/2022 19:47:23
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Asuransi; 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; Jasa perusahaan penjaminan (trust company
services); Layanan Gadai; Pertanggungan asuransi jaminan; agen perumahan; broker *; broker properti komersial; broker real
estat; informasi asuransi; jaminan asuransi; jaminan dan perjanjian; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa
manajemen trust; jasa penjualan real estat; jasa perwalian; layanan agen perumahan; layanan jaminan keuangan; layanan
jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kepercayaan investasi;
layanan kepercayaan perusahaan; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen
kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen real estat; pembentukan kepercayaan; penanaman Modal;
pengelolaan dana; pengumpulan dana amal; penilaian seni; periksa layanan jaminan pembayaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Jasa binatu; Konstruksi bangunan; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik tenaga
matahari/tenaga angin); Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; ereksi, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan
mesin yang dioperasikan oleh angin lainnya; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; 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 konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi gelombang dan
pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; 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; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa pertambangan; konstruksi; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi rumah adat; layanan
melukis; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir;
pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan produk desain interior;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; 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; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air;
pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga
angin; pembasmian kuman; pembersihan interior bangunan; pembuatan kapal; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
pemeliharaan dan perbaikan yang aman; pemeliharaan furnitur; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyegelan interior dan layanan mendempul; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau
pemeliharaan generator listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan distribusi listrik atau kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan
pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan pesawat terbang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik energi
gelombang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga angin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik;
perbaikan jam; perbaikan peralatan fotografi; perbaikan peralatan listrik; plesteran dan pengecatan interior bangunan;
vulkanisir ban===

740

: JID2022021822
: 23/03/2022 19:54:22
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CDT
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Asuransi; 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; Jasa perusahaan penjaminan (trust company
services); Layanan Gadai; Pertanggungan asuransi jaminan; agen perumahan; broker *; broker properti komersial; broker real
estat; informasi asuransi; jaminan asuransi; jaminan dan perjanjian; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa
manajemen trust; jasa penjualan real estat; jasa perwalian; layanan agen perumahan; layanan jaminan keuangan; layanan
jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kepercayaan investasi;
layanan kepercayaan perusahaan; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen
kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen real estat; pembentukan kepercayaan; penanaman Modal;
pengelolaan dana; pengumpulan dana amal; penilaian seni; periksa layanan jaminan pembayaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CDT
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Jasa binatu; Konstruksi bangunan; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik tenaga
matahari/tenaga angin); Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; ereksi, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan
mesin yang dioperasikan oleh angin lainnya; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; 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 konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi gelombang dan
pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; 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; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa pertambangan; konstruksi; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi rumah adat; layanan
melukis; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir;
pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan produk desain interior;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; 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; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air;
pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga
angin; pembasmian kuman; pembersihan interior bangunan; pembuatan kapal; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
pemeliharaan dan perbaikan yang aman; pemeliharaan furnitur; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyegelan interior dan layanan mendempul; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau
pemeliharaan generator listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan distribusi listrik atau kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan

: JID2022021827
: 23/03/2022 20:04:18
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021830
: 23/03/2022 20:09:46
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan pesawat terbang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik energi
gelombang; perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga angin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik;
perbaikan jam; perbaikan peralatan fotografi; perbaikan peralatan listrik; plesteran dan pengecatan interior bangunan;
vulkanisir ban===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 40
: ===Pembangkit Listrik Tenaga Air (hydro); Pembangkit Listrik Tenaga Angin; Pembangkit Listrik Tenaga Baru Terbarukan
(Renewable Energy); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Surya); Pembangkit Listrik
Tenaga Uap; Pembangkit listrik dari energi matahari; Penyediaan pembangkit listrik; Perawatan atau pengolahan kain,
pakaian atau bulu, termasuk pengeringan; balutan kulit binatang; daur ulang sampah dan sampah; electroplating; layanan
pemurnian air; pembangkit listrik dari energi angin; pembangkit listrik dari energi gelombang; pembangkit listrik dari energi
gelombang, angin dan matahari; pembangkit listrik tenaga surya; pembuatan furnitur kustom; pemrosesan dan transformasi
energi dan logam; pemurnian udara; pengecoran logam; pengerjaan kayu; penggilingan tepung; pengolahan bahan pakan;
pengolahan dan pemurnian air; penyewaan generator; penyewaan peralatan pembangkit listrik; perakitan material khusus
untuk orang lain; perawatan dan pemrosesan kertas; perawatan kimia tekstil; perawatan logam; perawatan pewarnaan
jendela, menjadi pelapis permukaan; percetakan; persiapan dan perawatan kain; pewarnaan jendela mobil; pewarnaan kaca;
produksi energi; produksi energi oleh pembangkit listrik; produksi energi oleh pembangkit listrik tenaga nuklir; taksidermi;
tembikar tembikar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATANG - Karakter Tiongkok (Chinese Character)
: Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Bidang fisika (Penelitian); Layanan desain dan perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; desain busana;
desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain perangkat lunak komputer; desain produk industri; desain sistem komputer;
desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik; eksplorasi geologis; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan
peralatan teknik listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik dan gas
alam; jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan
sel surya dan pembangkit listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang listrik; jasa teknik mesin dan teknik listrik; konsultasi
dekorasi interior; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; layanan arsitektur; memberikan informasi cuaca; menimbang barang
untuk orang lain; penelitian biologi; penelitian di bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik;
penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di bidang teknik listrik; penelitian kimia; penelitian proyek teknis; penelitian
teknologi; perkiraan cuaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022021833
: 23/03/2022 20:15:43
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021835
: 23/03/2022 20:21:35
:
: China Datang Corporation Ltd.

: JID2022021836
: 23/03/2022 20:28:07
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 93 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CDT
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 40
: ===Pembangkit Listrik Tenaga Air (hydro); Pembangkit Listrik Tenaga Angin; Pembangkit Listrik Tenaga Baru Terbarukan
(Renewable Energy); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Surya); Pembangkit Listrik
Tenaga Uap; Pembangkit listrik dari energi matahari; Penyediaan pembangkit listrik; Perawatan atau pengolahan kain,
pakaian atau bulu, termasuk pengeringan; balutan kulit binatang; daur ulang sampah dan sampah; electroplating; layanan
pemurnian air; pembangkit listrik dari energi angin; pembangkit listrik dari energi gelombang; pembangkit listrik dari energi
gelombang, angin dan matahari; pembangkit listrik tenaga surya; pembuatan furnitur kustom; pemrosesan dan transformasi
energi dan logam; pemurnian udara; pengecoran logam; pengerjaan kayu; penggilingan tepung; pengolahan bahan pakan;
pengolahan dan pemurnian air; penyewaan generator; penyewaan peralatan pembangkit listrik; perakitan material khusus
untuk orang lain; perawatan dan pemrosesan kertas; perawatan kimia tekstil; perawatan logam; perawatan pewarnaan
jendela, menjadi pelapis permukaan; percetakan; persiapan dan perawatan kain; pewarnaan jendela mobil; pewarnaan kaca;
produksi energi; produksi energi oleh pembangkit listrik; produksi energi oleh pembangkit listrik tenaga nuklir; taksidermi;
tembikar tembikar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Guangningbo Street, Xicheng District, Beijing
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CDT
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Bidang fisika (Penelitian); Layanan desain dan perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; desain busana;
desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain perangkat lunak komputer; desain produk industri; desain sistem komputer;
desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik; eksplorasi geologis; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan
peralatan teknik listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik dan gas
alam; jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan
sel surya dan pembangkit listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang listrik; jasa teknik mesin dan teknik listrik; konsultasi
dekorasi interior; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; layanan arsitektur; memberikan informasi cuaca; menimbang barang
untuk orang lain; penelitian biologi; penelitian di bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik;
penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di bidang teknik listrik; penelitian kimia; penelitian proyek teknis; penelitian
teknologi; perkiraan cuaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022021859
: 24/03/2022 00:03:03
:
: PT. INTI MINERAL TJAHAYA INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Sutomo VIII/01, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITRA BORNEO DOLOMITE
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Emas, Hijau dan Hitam

740

: JID2022021837
: 23/03/2022 20:32:04
:
: China Datang Corporation Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 1
: ===Pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah===
: D012022021918
: 24/03/2022 10:18:57
:
: CV. TUAH GLEE KAROENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KRUENG JREE, DESA REUKIH DAYAH KEC. INDRAPURI KABUPATEN
ACEH BESAR, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP RAJA RIMUENG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Putih
: 1
: ===pupuk; pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022021923
: 24/03/2022 10:38:28
:
: BAMBANG SANTOSO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa
Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HITEQ + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Biosolar 48 (bahan bakar); Gemuk pelumas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; aditif nonkimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk bensin; aditif nonkimia untuk oli motor; bahan bakar; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan
bakar motor; bahan bakar solar; gemuk industri; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; lilin *; lilin carnauba; minyak bakar;
minyak diesel; minyak mesin; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak
penembus serba guna; minyak penetrasi; minyak rantai; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi;
pelumas otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022021949
: 24/03/2022 11:49:10
:
: YUNITA ENDAH KOMALANINGRUM (CV. SENTRA DIGIMARKET)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NUSA INDAH III NO 40, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GROWINC
: Tidak Ada Terjemahan
: TULISAN BERWARNA GRADASI EMAS DAN TEMBAGA, UNTUK BACKGROUND BERWARNA ABU-ABU GELAP DAN
ADA GURATAN-GURATAN PUTIH BERMOTIF ABSTRAK
: 3
: ===lotion pelembab [kosmetik]; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; shampoo kering;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022022162
: 24/03/2022 19:53:19
:
: Lutfi Apriza
: Jalan Dahlia Dua No.50 RT 002 RW 002 RAWABUNTU, SERPONG, TANGERANG
SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15318
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Heaven Wings + Logo
: Heaven Wings : Sayap yang sangat nikmat dan lezat
: warna merah pada dasar logo melambangkan bahwa kami kuat dan bertumbuh, warna kuning adalah warna yang penuh
kehangatan dan kenyamanan, dan warna putih melambangkan kehalalan produk kami kebersihan serta kualitas. motivasi
kami sejak awal berdiri 2017
: 43, 29
: ===kedai ayam goreng===
===sayap ayam===
: DID2022022304
: 25/03/2022 11:17:45
:
: SITI NURROHMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. IG. NGURAH RAI/BYKRI NO 05 RT 003 RW 001 KEL. BAGO, KEC.
TULUNGAGUNG, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66218
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TemuFresh
: Fresh artinya segar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===bir pletok (minuman rempah-rempah); campuran rempah-rempah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: DID2022022365
: 25/03/2022 13:49:59
:
: PT. SAMUDRA METALINDO SEJAHTERA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. Simprug Raya Cikarang Baru B2 No. 25 Sertajaya Cikarang Timur, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAIYO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; ampelas; bahan kikis; band abrasif; kain amplas; kain dan
kertas abrasif; kertas abrasif; kertas amplas; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; lembar abrasif;
pasta abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; sarung tangan pengamplasan; sediaan pembersihan dengan
dasar pelarut; semir mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022022553
: 25/03/2022 19:28:11
: 84418 27/09/2021 JM

540 Etiket

Halaman 96 dari 872

730

Nama Pemohon

: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Robots; inkubator untuk telur; kopling mesin dan transmisi komponen,
kecuali untuk kendaraan darat; mesin pencuci piring; mesin penjual otomatis; pembuka pintu, listrik; penggiling dapur, listrik;
penutup pintu, listrik; robot industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022555
: 25/03/2022 19:37:17
: 84418 27/09/2021 JM
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat pendeteksi; Alat

540 Etiket

pengontrol dan pengatur suhu; Cantelan Kamera; DVD; 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.; Kit/perangkat untuk pengembangan piranti
lunak (SDK); Komputer layar sentuh; Pemancar dan penerima suara dan data; Perangkat asisten personal dalam suatu
system lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi
dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data;
Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; alarm
kebakaran; alarm peluit; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat kontrol pencahayaan; alat pemadam api; alat
pembicara; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat perekam suara; alat
reproduksi suara; alat transmisi suara; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam,
mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; cakram
video digital; detektor gerak; detektor panas; disk rekaman kosong; dudukan kamera; indikator ketinggian air; instalasi
pengawasan video listrik dan elektronik; instrumen untuk mengukur panjang; kamera; kamera digital; kas register; kompas
untuk mengukur; komputer; layar video; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin hitung; mesin
penimbang; mikrofon; monitor bayi; monitor untuk hewan peliharaan; monitor video bayi; pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pemutar audio digital; pemutar video
digital; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik,
dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengontrol jarak jauh; peralatan antar komunikasi; peralatan dan instrumen pengajaran
dan pengajaran; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengolahan data; peralatan reproduksi video; peralatan stereo;
peralatan telepon; peralatan transmisi video; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan
gambar; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat keras komputer; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
data atau gambar; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat
lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak untuk digunakan
sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak
sinkronisasi data; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat memori komputer; peranti lunak komputer yang
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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; perekam audio;
perekam video; periferal komputer; piranti lunak yang digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat
pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IOT); pra-rekaman cakram
video digital; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program pengoperasian
komputer, direkam; prosesor sinyal; radio kendaraan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot pengintai keamanan; robot taktis; sakelar lampu; sensor kelembaban; sistem alarm; 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); telepon video; transceiver; transceiver radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022560
: 25/03/2022 19:46:12
: 84418 27/09/2021 JM
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Lampu penerangan konstruksi; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja,
gudang, unit rak, dan lemari; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air, dan keperluan sanitasi; Sandwich toaster, listrik; Sistem penerangan pemadaman listrik; aparatus untuk tujuan
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bantal
pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu, listrik; ceret, listrik; chandelier;
dehumidifiers; espresso mesin, listrik; fondue pot, listrik; freezer; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; humidifier;
instalasi pemanas; instalasi pembangkit uap; kipas angin listrik; kipas langit-langit; kompor bertekanan; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor telur, listrik; lampu dinding; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu lampu; lampu langitlangit; lampu malam listrik; lampu miniatur; lampu neon; lampu pijar; lampu sepeda; lampu surya luar ruangan; lampu untuk
penggunaan outdoor; lemari es; lentera listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode
[LED] luminer; listrik piring panas; membaca lampu; mesin kopi, listrik; mesin pemanggang roti; obor listrik; oven konveksi;
oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak listrik; oven microwave; panci penggorengan listrik;
panggangan listrik; pemanas air; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas celup; pemanas elektrik
untuk botol bayi; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas minuman, listrik; pemanas teras gas; pemanas teras,
listrik; pemanggang barbekyu; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat
kopi listrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; penanak nasi listrik; pendingin udara; pengering
binatu listrik; pengering rambut; penggorengan dalam, listrik; penghangat makanan listrik; percolators kopi, listrik;
perlengkapan pencahayaan; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya;
regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; sauna wajah; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis;
senter; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sterilisasi; tabung
pencahayaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022565
: 25/03/2022 19:54:08
: 84418 27/09/2021 JM
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===Batang penggerak untuk mobil; Robot pengantar yang berkendara secara otomatis; as roda untuk kendaraan darat; fender
untuk kendaraan darat; gerobak; gigi drive untuk kendaraan darat; kaca depan untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan
bermotor; kendaraan darat; mobil robot; papan berjalan untuk kendaraan darat; rantai ban untuk kendaraan darat; roda untuk
kendaraan darat; sabuk drive untuk kendaraan roda dua; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan
darat; unit kemudi untuk kendaraan darat===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022567
: 25/03/2022 20:01:38
: 84418 27/09/2021 JM
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===Mainan; Peralatan game; catur; joran pancing dan perlatan pancing; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot;
mainan robot pintar; mainan untuk hewan peliharaan; mobil mainan; puzzle; raket tenis; robot mainan; sepatu roda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022022570
: 25/03/2022 20:09:24
: 84418 27/09/2021 JM
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAZON ASTRO
: AMAZON ASTRO = frace ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa
toko eceran secara online; Manajemen data; Optimisasi Mesin Pencari; database dan manajemen arsip yang
terkomputerisasi; informasi dan saran komersial untuk konsumen; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
pemesanan (untuk orang lain); jasa pengumpulan data; jasa periklanan; jasa toko retail secara online yang menampilkan
berbagai macam barang konsumen lainnya; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan iklan
dan pemasaran; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan perbandingan
belanja; memberikan informasi produk konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mengatur langganan ke
layanan telekomunikasi untuk orang lain; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pengolahan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022022592
: 25/03/2022 21:11:28
:
: PT. Wastu Indah Naraya

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tamansari I - C No. 40 A, RT/RW. 006/001, Maphar, Tamansari, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOJELLI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Oranye, Ungu, Abu-Abu
: 32
: ===Minuman jus buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman rasa buah; minuman ringan rendah kalori===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022022773
: 28/03/2022 10:50:11
:
: Muslikun

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Swadaya 2 No.142 Karangasem Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55283
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebinutri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, hitam, pink, coklat muda
: 30
: ===Makanan bubur beras organik; Nasi untuk bubur; bubur; bubur nasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022907
: 28/03/2022 15:08:22
:
: yohanes dimas prabowo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: babakan sari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40283
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: indaacraft
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah
: 20
: ===kotak kayu dekoratif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 405, No. 212, Jinliu Street, Huangpu District, Guangzhou City
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MISS JEUNE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===Eyeliner; Kosmetik highlighter; Pembersih make-up; Perona Pipi; Produk perawatan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; bedak wajah kosmetik; dasar bedak; esens untuk kulit; kit make-up; kosmetik; kosmetik alis; lipstik; lotion tabir surya;
make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak parfum; minyak wajah; parfum;
pelembab; pelembab bibir; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pencuci muka; penghilang riasan mata; perona
mata; primer make-up; sediaan perawatan kulit; serum wajah; toner wajah; wewangian alami; wewangian dicampur;
wewangian, minyak esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022023032
: 28/03/2022 20:01:02
:
: Kuang, Qiaofen

: DID2022023059
: 28/03/2022 23:14:34
:
: NOOR KOSIM

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gatet, 03/05, Undaan Kidul, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERAS KETAN SUPER SRB + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, hijau
: 30
: ===Beras; beras ketan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022023392
: 29/03/2022 16:29:11
:
: adi prasetiyo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan re martadinata pandean 1 batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOKTERAPPLEID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 37
: ===Jasa perbaikan handphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022023439
: 29/03/2022 18:19:44
:
: SUTARTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PENDIDIKAN I RAYA NO. 15 RT.002 RW.014 KELURAHAN DUREN SAWIT
KECAMATAN DUREN
SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUSTBE HIJAB + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas (GOLD)
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Kerudung kepala; Pakaian muslim; Pakaian wanita; baju busana muslim; pakaian; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022023492
: 30/03/2022 08:38:44
:
: KARLINA S., Ari Prabowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KASAK Kel. KAPOA Kec. KADATUA , Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi
Tenggara, 93742
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: KARLINA SUKARMAN

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Sabun Cuci Piring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022023513
: 30/03/2022 10:00:33
:
: Frit Djumen Kardi Tampake

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Taman Sari Blok D9 No. 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIOF Fresh
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Ungu dan Biru
: 3
: ===sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022023555
: 30/03/2022 11:38:10
:
: Fadilla kindi pangestika

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kedaung kali angke, Rt 03 Rw 08. Cengkareng. Jakarta barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Caillie.co
: Caillie (dari surga). Hair and beauty (rambut dan kecantikan)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
minyak rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022023631
: 30/03/2022 14:42:52
:
: Iman Syaefudin, Mawarkono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pala Raya no. 47, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Grow Food
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan emas
: 5
: ===Makanan bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022023787
: 31/03/2022 06:46:23
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Muhammad Hanafi, Muhammad Hanafi

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT04 RW02 Dsn Janti Ds Wunut Kec Mojoanyar Kab Mojokerto Prov Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61364
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VPN Gahar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Abu-abu,
: 42
: ===Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan
dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan
protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN)
jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan
virus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022023881
: 31/03/2022 12:09:26
:
: Macroserve Pte Ltd

540 Etiket

: Block 211 Henderson Road, #08-03, Henderson Industrial Park, Singapore 159552
, 159552
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Baby Botanics
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; esens kayu putih [minyak
esensial]; esensi mint [minyak esensial]; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
mandi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun cair; sabun cair
untuk mandi; sabun mandi; sabun non-obat untuk bayi; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim
dan sampo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022023896
: 31/03/2022 12:40:40
:
: Macroserve Pte Ltd

540 Etiket

: Block 211 Henderson Road, #08-03, Henderson Industrial Park, Singapore 159552.
, 159552
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Baby Botanics
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Pamflet dalam hal
periklanan; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan
kertas perencanaan; Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua
barang yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Spanduk dari kertas;
Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan
pamflet; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan publikasi dan
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cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barangbarang cetakan dan bahan-bahan kertas; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; buku pedoman [buku
penuntun]; foto-foto [dicetak]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong dari kertas atau plastik; kertas cetak offset untuk pamflet;
kertas dan plastik untuk kemasan; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pajangan spanduk karton; pamflet; pamflet iklan;
pamflet tercetak; potret; publikasi cetak, formulir (cetak); publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022023927
: 31/03/2022 13:58:45
:
: Macroserve Pte Ltd

540 Etiket

: Block 211 Henderson Road, #08-03, Henderson Industrial Park, Singapore 159552
, 159552
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo Baby Botanics
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; esens kayu putih [minyak
esensial]; esensi mint [minyak esensial]; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
mandi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun cair; sabun cair
untuk mandi; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk bayi; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022023947
: 31/03/2022 14:36:28
:
: Macroserve Pte Ltd

540 Etiket

: Block 211 Henderson Road, #08-03, Henderson Industrial Park, Singapore 159552
, 159552
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo Baby Botanics
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Pamflet dalam hal
periklanan; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan
kertas perencanaan; Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua
barang yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Spanduk dari kertas;
Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan
pamflet; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan publikasi dan
cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barangbarang cetakan dan bahan-bahan kertas; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; buku pedoman [buku
penuntun]; foto-foto [dicetak]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong dari kertas atau plastik; kertas cetak offset untuk pamflet;
kertas dan plastik untuk kemasan; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pajangan spanduk karton; pamflet; pamflet iklan;
pamflet tercetak; potret; publikasi cetak, formulir (cetak); publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024130
: 01/04/2022 06:32:58
:
: PT. Dinasti Java Nusantara

Alamat Pemohon

: Ruko Golden Square No. GS-02, Jl. Ciater Raya, Kelurahan Rawa Mekarjaya,

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAREKYND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa toko pakaian eceran; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual
pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan toko ritel menampilkan pakaian; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024131
: 01/04/2022 06:34:07
:
: Oei Setiawan Winarto

540 Etiket

: Jalan Sultan Iskandar Muda No.15 B, RT.9/RW.9, Kelurahan Kebayoran Lama
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NETRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa pengiriman komunikasi jaringan serat optik; Mengelola jaringan komunikasi untuk
orang lain, yaitu transmisi data dan suara melalui jaringan komunikasi elektronik; Penyediaan portal situs web Internet yang
menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; komunikasi dengan
jaringan serat optik; komunikasi jaringan dengan nilai tambah; komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan
data melalui komunikasi jaringan elektronik; komunikasi jaringan serat optik; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas;
komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi melalui jaringan komunikasi elektronik; komunikasi
melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan telekomunikasi
multinasional; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan penyediaan forum online di
bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar
jaringan komputer; menyediakan akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik;
pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024132
: 01/04/2022 06:37:11
:
: Oei Setiawan Winarto

540 Etiket

: Jalan Sultan Iskandar Muda No.15 B, RT.9/RW.9, Kelurahan Kebayoran Lama
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NETRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 36
: ===daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada 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; informasi

Halaman 105 dari 872

keuangan di bidang cryptocurrency; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset
digital, token; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan 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; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik 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;
jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi
keuangan di bidang 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; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan
cryptocurrency; layanan investasi cryptocurrency; layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan mata uang kripto;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan pertukaran cryptocurrency; manajemen aset cryptocurrency;
manajemen/pengelolaan 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; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan
informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang 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; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; pemrosesan pembayaran mata uang kripto;
pemrosesan transaksi tunai; transaksi keuangan online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024135
: 01/04/2022 06:50:33
:
: Eko Wahyudi

540 Etiket

: Jalan Cemplang Baru Utama Blok D No. 12, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Cilendek
Barat,
Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16112
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Morfosis Gold
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Merah, Hitam
: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Batu berharga dan batu mulia
yang kasar; Logam mulia dan campuran logam mulia; anting hidung (perhiasan); anting-anting dari logam mulia; barang dari
emas imitasi; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; batang logam emas; batu semi mulia; benang emas
[perhiasan]; campuran emas; cincin berlapis emas; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; emas; emas batangan;
emas campuran batangan; emas imitasi (barang dari-); emas, mentah atau setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau
ditempa; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gelang berlapis emas; ikat pin dari logam mulia; jam tangan emas; kalung
berlapis emas; kalung emas; koin emas; lencana logam mulia; medali; model skala [ornamen] dari logam mulia; mutiara alami;
ornamen yang terbuat dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; perak; perak batangan; perak, tidak ditempa
atau ditempai; 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 benang emas;
perhiasan emas; perhiasan kostum; perhiasan terbuat dari logam mulia; perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam
mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari
logam; permata; permata berharga dan semi mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; pin hias yang terbuat dari logam
mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024136
: 01/04/2022 07:14:13
: 97235305 24/01/2022 US
: Ther-A-Pedic Associates, Inc.

540 Etiket

: 103 College Road East
2nd Floor
Princeton New Jersey 08540
United States of America
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IMMUNITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 20
: ===kasur; kotak pegas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024137
: 01/04/2022 07:30:41
:
: Kurnia Putri Edijayanti

540 Etiket

: Cluster Primrose Blok V No. 2 Kelurahan Puseur Jaya, Kecamatan Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41361
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NadaDress
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Abu-Abu, Putih
: 25
: ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Pakaian muslim; baju busana muslim; dalaman jilbab; gamis;
kerudung; pakaian olahraga muslim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024138
: 01/04/2022 07:31:01
:
: I Nyoman Setia Adi Putra

540 Etiket

: Banjar Dinas Batur Tengah, Kelurahan Batur Tengah, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Bali 80652, Kabupaten Bangli, Bali, 80652
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EL LAGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman
Jepang; Outlet penjualan camilan khas jepang; Toko makanan dan minuman khas jepang; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; manajemen bisnis restoran; manajemen
usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual
makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024139
: 01/04/2022 07:33:00
:
: I Nyoman Setia Adi Putra

540 Etiket

: Banjar Dinas Batur Tengah, Kelurahan Batur Tengah, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Bali 80652, Kabupaten Bangli, Bali, 80652
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740

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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Biru Muda, Hitam, Putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; 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 olahan hasil laut; stan penjualan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024140
: 01/04/2022 08:24:56
:
: PT VIT PROFESIONAL INDOSEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalibata City Tower Sakura Unit S/GF KL. 1-2 Jl. Kalibata Raya RT/RW. 009/004,
Rawa Jati, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DRZ IMEAL
: Dagteo Sigsa yang memiliki arti Doctor Meal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, ORANYE, PUTIH DAN HITAM
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Campuran minuman suplemen gizi
bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat;
Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk
cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara
kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu 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 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; Jintan Hitam (Herbal); Krim Jerawat; Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan
dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul,
atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis (food suplement); Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-PH tinggi;
Minuman beras kencur (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 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 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 mengobati jerawat; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak untuk keperluan medis; Nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; OBAT CACING; OBAT MERAH; Obat Pemutih; Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat
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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
gigi; Obat paten Cina; Obat penambah nafsu makan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh;
Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional;
Pemanis untuk diabetes; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau
terapeutik; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk-produk ekstrak rami (untuk
medis); 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; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Sabun
Jerawat; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaansediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan,
suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaansediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; 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; Serbuk untuk suplement diet; Sirup
yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk
kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
mempercepat pertumbuhan probiotik; 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 herbal organik
dan non-organik; 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 tanpa resep untuk manusia; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat
berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi enzim;
Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan,
sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement;
Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/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; TONIK OBAT KUAT; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin
dan mineral; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaansediaan 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; acai powder, suplemen diet; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; air yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar obat; anthelmintik (obat
cacing); antibiotik; antibiotik untuk penggunaan manusia; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiseptik; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik
atau pengobatan; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai
medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan-bahan yang mengandung gizi
untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar
energi suplemen gizi; bawang lanang (ekstrak jamu); bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; bubuk
pengganti makanan bergizi; 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; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk suplemen diet; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gula diet untuk keperluan medis; gula susu
[suplemen gizi]; gula untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; imunostimulan; infus herbal obat; 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; kapsul
minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obatobatan; kasein untuk suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; krim anti jerawat; krim antibiotik; krim herbal untuk
keperluan medis; krim obat; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan
disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan untuk makanan enteral;
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makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet
untuk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi 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 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; 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; nektar buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; obat alergi; obat dan salep
herbal; obat herbal; obat jerawat; obat kumur; obat luar berbahan baku herbal; obat pelembab bibir; obat penggemuk badan;
obat pilek atau obat selesma; obat tetes mata; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk
keringat kaki; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obatobatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan
untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk meringankan
sembelit; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; paket
lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai
pencernaan untuk keperluan farmasi]; parasetamol; pati untuk keperluan diet; pencernaan untuk keperluan farmasi; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan
medis; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; pil antioksidan; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil pelangsing; plester; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan
kesehatan; produk susu probiotik; protein batangan; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; ramuan jamu; ramuan
obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi;
royal jelly [suplemen gizi]; sediaan antibiotik; sediaan dan bahan obat; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus;
sediaan evakuasi usus; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan
pelangsingan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat;
sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan
pengobatan jerawat; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk menunjang regenerasi pada
aktivitas otot yang kuat; sediaan vaksin; 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); sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan;
semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis;
semprotan tenggorokan obat; 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 minuman kesehatan rasa beras kencur; serum;
serum antitoksik; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen
bernutrisi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen diet bubuk
anggur merah; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; 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 konsumsi 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, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; 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 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 mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung
vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat;
suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha;
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
butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen
makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek
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kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk
tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam
infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang
dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; 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 manusia; suplemen makanan yang terdiri dari mineral;
suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia
(minyak); suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk
daya atau sachet; suplemen nutrisi 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 untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan
fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein
untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk
tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; supplemen makanan
untuk keperluan medis; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; tablet antibiotik; tablet hisap
obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; teh
daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tepung ikan untuk
keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; tonik [obatobatan]; tonik untuk keperluan medis; troches; vaksin; 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
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan
diet untuk penurunan berat badan; 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===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau;hitam;putih;oranye;biru
: 18
: ===tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J172022024237
: 01/04/2022 13:01:24
:
: Benny Leonard

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani RT.004 RW.002 Kel. Merdeka, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 111 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru;kuning
: 36
: ===Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; dompet mata uang digital dan layanan
penyimpanan; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata
uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang
digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024239
: 01/04/2022 13:11:19
:
: Cayadi Sutanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Cilandak Raya No 1 RT 001 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Byru
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan kuning
: 35
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024246
: 01/04/2022 13:38:46
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 9
: ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; 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; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang
dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; program komputer, direkam; program
pengoperasian komputer, direkam; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024249
: 01/04/2022 13:43:04
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 112 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Calci + Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Calci + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Gold, Putih dan Biru.
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau
non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; 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; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024250
: 01/04/2022 13:44:00
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 16
: ===Berita berkala; barang cetakan; barang-barang publikasi tercetak; brosur; brosur cetak; buletin berita [barang cetakan];
formulir; formulir pemesanan; formulir, dicetak; koran; majalah [majalah berkala]; majalah cetak; poster; publikasi tercetak;
surat informasi; surat kabar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024255
: 01/04/2022 13:48:59
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah
: 35

Halaman 113 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa periklanan online; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui
Internet; jasa agen periklanan; jasa periklanan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan promosi;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; memberikan bantuan di
bidang promosi bisnis; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; pengembangan kampanye promosi; persiapan
kampanye iklan; riset bisnis dan pemasaran; studi pasar untuk tujuan periklanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024257
: 01/04/2022 13:49:44
:
: Red One Network Sdn. Bhd.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 42, Block A, 3rd Floor (A-03-42), IOI Boulevard, Jalan Kenari 5,
Bandar Puchong Jaya, 47170 PUCHONG, SELANGOR, MALAYSIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zain Isnaeni Adnan MBA. MIP.
: Hadromi Adnan IP Group, 30/F Menara Kadin Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: redONE
: redONE = bagian dari nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 9
: ===Kabel pengisi daya listrik; Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things
(IOT); Musik yang dapat diunduh; Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; 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; adaptor kabel; akumulator [baterai];
akumulator listrik; colokan listrik; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan, soket dan kontak lainnya
[sambungan listrik]; dudukan untuk telepon seluler; face plate untuk telepon selular; gender changers [adapter kabel] untuk
telepon seluler; kabel baterai; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; 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; 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; nada dering dan musik yang
dapat diunduh; nada dering yang dapat diunduh; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan perangkat nirkabel; pengisi daya untuk akumulator listrik; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan
lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; rekaman file musik yang
dapat didownload; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara musik yang dapat diunduh; suara atau
gambar yang dapat didownload; telepon genggam dan telepon seluler; telepon selular===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024258
: 01/04/2022 13:54:47
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 36
: ===Bank internet; Perbankan online; jasa perbankan melalui telepon; konsultasi perbankan; layanan perbankan dan
pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan online
yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller
machine [ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; perbankan===

Halaman 114 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024261
: 01/04/2022 14:01:32
:
: DIAN BAMBANG PRIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP.SELAAWI RT.004 RW.002 DESA PASIR MUNCANG KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TUNGGAL JAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA DASAR PUITH WARNA TULISAN HIJAU MUDA
: 29
: ===daging olahan; daging sapi olahan; produk daging olahan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; surimi (daging
ikan yang dilumatkan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024262
: 01/04/2022 14:03:15
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Gold, Putih dan Ungu.
: 5
: ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Jamu; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu
untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Makanan dan minuman untuk
wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Sediaan dari vitamin;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sereal untuk bayi;
Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen
yang mengandung vitamin C; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; bubuk pengganti makanan bergizi; formula kehamilan; hasil-hasil farmasi; imunostimulan; makanan untuk bayi;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman suplemen gizi; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi;
pengganti makanan gizi; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan multivitamin; sereal beras bayi; sereal gandum
bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen kehamilan;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan untuk bayi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan
produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; 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 vitamin; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin
untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022024263
: 01/04/2022 14:04:33
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

Halaman 115 dari 872

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 38
: ===Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan
komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; informasi siaran radio; informasi siaran televisi;
komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui terminal komputer; layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi
jaringan digital; layanan transmisi digital; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; pengiriman berita; penyiaran
nirkabel; siaran audio digital; siaran radio; siaran televisi; siaran televisi kabel; transfer data dengan telekomunikasi; transmisi
data digital melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi informasi melalui jaringan digital;
transmisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Purwopuran No. 74 Rt/Rw. 003/010 Purwodiningratan Jebres Solo, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BELLINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, PUTIH
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

: DID2022024265
: 01/04/2022 14:09:18
:
: HENDRO SAPUTRO

540 Etiket

[minuman]; 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 minuman mengandung oksigen; Ale ale (sejenis minuman
beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari
minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman
sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk
membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Ekstrak ginseng untuk
minuman; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat
untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Limun; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL;
Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air
kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman
beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum
Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan
dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa
alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman
berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda;
Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah
atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis
buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam
gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik;
Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh;
Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman
malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman nonalkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang
diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan
bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah;
Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman
sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama
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proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma
yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda; Minuman soda
non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan
medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minumanminuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Perairan mata air mineral non-obat; Punch
minuman tanpa alkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air
mineral; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk
membuat minuman; 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]; Wine
(minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar
buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa
[minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dan air soda
dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air murni (minuman); air soda; bahan
dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bir berbahan dasar buah; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan];
cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman
(bukan untuk keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah
untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpaalkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat minuman; jus agave [minuman]; jus anggur; jus apel; jus blackcurrant; jus buah campuran; jus buah
markisa; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus
semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; 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 elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; limun; lithia water (sejenis air mineral); 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 almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman
berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku;
minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman
berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang
mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol;
minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman
buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpaalkohol; 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
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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; pastilles untuk minuman boba; persiapan
berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; ramune
[Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman
tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan
dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; 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 malt untuk minuman;
sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; 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;
smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; soda krim; sujeonggwa
[minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk
minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024267
: 01/04/2022 14:09:53
:
: TBL CORPORATION.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #2011, 2F, 10, Yeonmujang 11 gil, Seongdong gu, Seoul, Republic of Korea
: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: pesade
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Kolonye; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; minyak esensial aromatik; minyak untuk parfum dan
aroma; parfum dalam bentuk padat; pasta gigi; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih tangan; pembersih untuk
kuas kosmetik; sabun mandi; sabun untuk penggunaan pribadi; sampo; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pengharum ruangan; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan tubuh beraroma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024268
: 01/04/2022 14:10:20
:
: PT. Bank OCBC NISP Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr.Satrio, Kav. 25, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KTA CASHLOAN FLEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 42
: ===digitalisasi dokumen [pemindaian]; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting platform di
Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; layanan pemrograman
komputer untuk keamanan data elektronik; menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan data digital secara elektronik;
menyediakan konsultasi teknologi di bidang media sosial; penyimpanan data online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024269
: 01/04/2022 14:10:38
:
: Red One Network Sdn. Bhd.

540 Etiket

: 42, Block A, 3rd Floor (A-03-42), IOI Boulevard, Jalan Kenari 5,
Bandar Puchong Jaya, 47170 PUCHONG, SELANGOR, MALAYSIA
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zain Isnaeni Adnan MBA. MIP.
: Hadromi Adnan IP Group, 30/F Menara Kadin Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: redONE
: redONE = bagian dari nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 9
: ===Kabel pengisi daya listrik; Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things
(IOT); Musik yang dapat diunduh; Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; 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; adaptor kabel; akumulator [baterai];
akumulator listrik; colokan listrik; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan, soket dan kontak lainnya
[sambungan listrik]; dudukan untuk telepon seluler; face plate untuk telepon selular; gender changers [adapter kabel] untuk
telepon seluler; kabel baterai; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; 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; 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; nada dering dan musik yang
dapat diunduh; nada dering yang dapat diunduh; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan perangkat nirkabel; pengisi daya untuk akumulator listrik; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan
lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; rekaman file musik yang
dapat didownload; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara musik yang dapat diunduh; suara atau
gambar yang dapat didownload; telepon genggam dan telepon seluler; telepon selular===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024274
: 01/04/2022 14:21:09
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan
: vitonal FEROSTA GENIO Genio + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Gold, Putih dan Ungu.
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman bakteri asam laktat; 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; Olesan berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu;
chia milk [bahan pengganti susu]; kacang kedelai, diolah; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; kumys [minuman susu];
minuman asam laktat; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman pengganti susu
fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; quark [produk susu];
santan; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu
bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu
fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kambing; susu kedelai; susu kental; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak;
susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu semi-skim; susu skim; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024275
: 01/04/2022 14:22:45
:
: PT. GERBANG ASET DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LINGKAR LUAR BARAT RAYA BLOK. BLOK B NO. , KEMBANGAN SELATAN,
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fasset
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; hijau
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi ponsel; 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.; Chat
dan email application ( software); Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi
seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; 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 pengolahan data; Platform-platform
pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Software aplikasi komunikasi melalui internet; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer
untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi yang memungkinkan
pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui ruang chat untuk membuat foto cetak produk; chatbot [perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; headset realitas maya; kupon yang dapat diunduh; perangkat
lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon
seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh;
perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; 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 untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak realitas
virtual; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; platform berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024285
: 01/04/2022 14:38:56
:
: RATNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra 2 Extension Blok BH 2 No.53 Rt/Rw: 009/020, Pegadungan, Kalideres, Jakarta
Barat\t, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARROWS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru, Kuning, Orange
: 7
: ===Blower berputar elektrik; blower aliran aksial; blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju;
blower untuk digunakan dengan sistem pengangkutan; rotary blower===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024288
: 01/04/2022 14:40:33
:
: PT. SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

Alamat Pemohon

: Jl. Raya A. Yani No. 41-43 Gedangan, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 120 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUNC + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah bata, oranye, putih
: 32, 5
: ===Air minuman mengandung oksigen; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran bernutrisi
(bukan untuk keperluan medis); Minuman bersoda; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi
dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral
atau suplemen gizi lainnya; Minuman rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan yang tidak mengandung
alkohol; Minuman soda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral
dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air yang diperkaya nutrisi; bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan buah atau
sayuran; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
ringan; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan
vitamin; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; sirup; sirup dan sediaan
lain untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman
ringan===
===Jamu; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi;
Minuman mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Obatobatan (dalam bentuk jamu); Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplement; Suplement bernutrisi; antioksidan [suplemen
makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; makanan bayi; makanan suplemen vitamin dan mineral; minuman bervitamin;
minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; obat-obatan; obat-obatan herbal; produk dan suplemen makanan kesehatan;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin C; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); serat makanan;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen herbal; suplemen makanan bervitamin; suplemen nutrisi ekstrak
herbal; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024414
: 01/04/2022 18:08:44
:
: Cayadi Sutanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Cilandak Raya No 1 RT 001 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Byru + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning
: 35
: ===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 online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024419
: 01/04/2022 18:42:14
:
: Amber AI Limited

Alamat Pemohon

: 2506-10 25/F PROSPERITY TOWER, 39 QUEEN’S ROAD CENTRAL, CENTRAL

740

540 Etiket

Halaman 121 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HURUF CINA
: Kai: Open / Terbuka; Yuan: Origin / Asal; Shi Jie: World / Dunia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35, 38, 41, 9, 42, 45
: ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; administrasi komersial
dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan manajemen bisnis; jasa periklanan; konsultasi bisnis profesional; layanan
perantara komersial; pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; layanan pertukaran data elektronik; menyediakan forum online;
menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; pengiriman pesan; penyiaran
program melalui internet; ruang obrolan virtual yang didirikan melalui pesan teks; transmisi file digital; transmisi suara, gambar,
sinyal dan data jaringan; transmisi video-atas permintaan===
===Menyediakan permainan komputer online; Produksi video; jasa produksi animasi; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan penghibur; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari
jaringan komputer; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat
diunduh; organisasi permainan; produksi film, selain film iklan; produksi pertunjukan===
===Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; headset realitas maya; kartu identitas yang disandikan;
kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode
sandi untuk digunakan sekali; kartun animasi; perangkat keras komputer; perangkat lunak permainan komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; program komputer, dapat
diunduh; token keamanan [perangkat enkripsi]===
===Desain seni grafik; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang
aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer; desain grafis dari bahan promosi; enkripsi data dan layanan decoding; konsultasi dalam desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak komputer; mendesain pakaian; menyediakan informasi
yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pemrograman game komputer; pengembangan platform komputer; platform sebagai layanan [PaaS]===
===jasa jejaring sosial daring (online); jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa perkencanan; pendampingan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024496
: 02/04/2022 10:34:24
:
: ERWIN CHRISTIAN

540 Etiket

: Jl. Potlot 1 No. 22, RT/RW 002/006, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
: Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKMI D'YOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Merah, Putih, Hitam, Coklat
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi;
Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang
bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; 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,

Halaman 122 dari 872

pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan kedai bubur
kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara
online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; 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 penyediaan kedai buah; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempattempat 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; 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 dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai
restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran;
layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran
okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan
restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku;
layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; 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 dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024498
: 02/04/2022 10:47:37
:
: ERLIAN RINDA SAPUTRI

540 Etiket

: Jl. Dsn. Losari Rowo, RT/RW 001/003, Kel. Losari, Kec. Ploso, Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur
: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
: Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUMTAAJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Jingga, Coklat emas, merah muda, putih, abu abu, putih
: 25

Halaman 123 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel;
Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kopiah; Peci; Pici (Kopiah); Songkok (Peci); dalaman jilbab; gamis; jilbab; kerudung;
kerudung [pakaian]; pakaian; sorban; syal dan jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024499
: 02/04/2022 10:52:48
:
: PT. PREMIER JAYA INDONESIA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN CURING RT 017 RW 006 SLAHARWOTAN, NGIMBANG, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62273
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 16
: ===bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024500
: 02/04/2022 11:02:21
:
: Hilman Triyadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cibubur IV RT.4 RW.2 No.66 Cibubur Ciracas Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wazira
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning
: 5
:
===Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; MINYAK ANGIN; MINYAK
SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon
yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk
kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang mengandung obat;
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-obatan tradisional;
Pembalut untuk haid; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Sediaan obat batuk; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; 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 herbal organik dan non-organik;
Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat
pada wanita menyusui; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang
terbuat dari atau dengan madu; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari HewanHewanan, 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 formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat;
ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk
obat-obatan; krim obat; minuman obat; minuman obat herbal; minyak pijat obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat dan
salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal;

740

Halaman 124 dari 872

pembalut wanita; permen, obat; pil herbal untuk pengobatan diabetes; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sediaan herbal untuk keperluan medis; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; sirup obat batuk; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet
herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal;
teh aromatik untuk penggunaan obat; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024501
: 02/04/2022 11:24:57
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville Blok H7 No 6 Serpong Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHARGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 30
: ===Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Roti pastry; gula cair; gula, madu, sirup; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat
dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; produk-produk kopi; sirup (sirup kental); sirup untuk topping; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024502
: 02/04/2022 11:37:07
:
: DINA SAFITRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PAHLAWAN GG MAWAR NO 40 RT /RW 007/004 DUREN JAYA BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELD RASBERI + DNA SALMON KEMASAN 125 GRAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna ungu tulisan ungu
: 32
: ===Bahan dasar jus buah; Bubuk untuk minuman; minuman berbahan dasar buah; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022024503
: 02/04/2022 11:48:59
:
: Marlina Rosmawangi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville H7 No 6 Serpong Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHARGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Gold
: 43

740

540 Etiket

Halaman 125 dari 872

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 hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan makanan
dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai kopi; Kedai teh; Perhotelan; jasa kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel,
restoran, dan kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyediakan layanan hotel dan motel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024504
: 02/04/2022 11:55:35
:
: MAI LI

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: JL. A RAYA NO. 99 B, RT. 007/RW. 008, KEL. KARTINI, KEC. SAWAH BESAR,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOMASK + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Barang pecah belah; Poci; Pot Tanaman; Sikat Eyeliner; Stick es krim;
Wadah tisu; Wadah untuk kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; alas piring dari kayu; alat memasak dengan tekanan
uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pemotong kue; aplikator kosmetik; baki penyajian; baskom [mangkuk]; boks pendingin
portabel, non-listrik; botol untuk minuman; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir teh; celengan; cetakan es batu;
cetakan kue; ember; ember besi untuk keperluan rumah tangga; gelas; gelas (wadah); kain lap piring; kain untuk pembersih;
kontainer rumah tangga; kotak makan siang; kuas kosmetik; mug; panci bergagang; panci bertekanan uap; pembuka botol;
penyanggah handuk; peralatan (alat makan); peralatan makan hewan peliharaan; peralatan minum; peralatan untuk keperluan
kosmetik; piring; piring kaca; rak pendingin; rantang; sarung tangan oven; sedotan untuk minum; sendok saji; set teh; sikat bak
mandi; sikat gigi yang dioperasikan dengan baterai,; sikat toilet dan wadahnya; sisir; talenan; teko; teko kopi, non-listrik;
tempat gelas; tempat gulungan tisu dapur; tempat lilin; termos *; tong sampah; toples; tutup cangkir; wadah berisolasi panas
untuk makanan atau minuman; wadah minum berisolasi panas; wadah pendingin yang digunakan untuk menjaga makanan
dan minuman tetap dingin; wadah untuk keperluan dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wajan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024505
: 02/04/2022 11:58:02
:
: PT INOVASI PROGRESIF MEDIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya Bintara Indah Blok DD1 No 34 Bintara Bekasi Barat 17134, Kota Bekasi, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medischa Health
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 9
: ===perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan
medis; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan
kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online
dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan
penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan
kebugaran (wellness)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024506
: 02/04/2022 12:00:33
:
: ASIH PANGASTUTI

Alamat Pemohon

: JAYA TINGGI RT/RW 002/002 , Kabupaten Way Kanan, Lampung, 34765

740

540 Etiket

Halaman 126 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kasui Florist
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam dan putih
: 26
: ===karangan bunga buatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024507
: 02/04/2022 12:05:08
:
: Eka Andriansah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelurahan Makasar RT 06 RW 02 No.27 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13570
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Albuvit
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 5
: ===propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024508
: 02/04/2022 12:06:27
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville H7 No 6 Serpong Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHARGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 32
: ===Bir; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman isotonik; Minuman ringan berkarbonasi; Sirup; Wine
(minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; air mineral berkarbonasi; air
soda (berkarbonasi); minuman berenergi; minuman berprotein; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman olahraga;
minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan beraroma kopi; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022024509
: 02/04/2022 12:08:11
:
: HANRY SUSATIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN GREEN VILLE BLOK BJ NO.14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: MEELOZ

540 Etiket

Halaman 127 dari 872

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
Biskuit selai kacang; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar kakao; Cokelat dalam bentuk pralin; Karamel gula-gula; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Keripik camilan sereal; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup berbahan
dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; 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 teh dengan atau tanpa susu; Muesli; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Produk-produk
kakao ; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sediaan sereal; Wafer (kue); bahan makanan mengandung cokelat; batang energi
berbasis sereal; batangan berbahan dasar cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit marshmallow berlapis cokelat
yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; bubuk kakao instan ; bubuk untuk membuat es krim; camilan granola dengan
campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan muesli; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk
bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau
buah; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es krim;
granola bar; gula gula non-obat; gula karamel; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; havermut; hiasan kue yang dapat
dimakan; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kue beras; kue
gandum; kue nougat; kue pastry; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
berbahan dasar kacang; makanan penutup cokelat; makanan penutup es krim; makanan penutup muesli; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal
probiotik; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh;
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 dengan
bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar
kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman berperisa cokelat;
muesli dalam bentuk batangan; nougat bar; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan
dasar cokelat juga mengandung kacang; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan
dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk
sup; permen; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen gula tanpa obat;
permen nougat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; persiapan sereal; pralin terbuat dari
cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; puff pastry (roti); saus
karamel; saus untuk es krim; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk digunakan dalam
membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sereal bar;
sereal gandum; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; serpihan Oat; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli;
tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; toffee (gula-gula); wafer; wafer es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024510
: 02/04/2022 12:15:23
:
: PT INOVASI PROGRESIF MEDIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya Bintara Indah Blok DD1 No 34 Bintara Bekasi Barat 17134, Kota Bekasi, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medischa Health
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 42
: ===Jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran; Laboratorium medis; analisis laboratorium di bidang kimia; aplikasi perangkat
lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi
perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk
melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi
biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan
kesehatan; jasa laboratorium; layanan laboratorium; layanan laboratorium penelitian medis; layanan penelitian medis dan
farmakologis; pemrograman komputer untuk sektor medis; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian
medis===

740

Halaman 128 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024511
: 02/04/2022 12:17:58
:
: Lim Erwin Hartono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Florence I No. 20 RT 011/RW 007 Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCALE UP INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih.
: 38
: ===Layanan Podcasting; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; penyiaran konten audiovisual
dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; podcasting; streaming audio; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming materi audio dan video di
Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global;
streaming video; transmisi konten multimedia melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024512
: 02/04/2022 12:20:15
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville H7 No 6 Serpong Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHARGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Sabun Mandi; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024513
: 02/04/2022 12:34:03
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville H7 No 6 Serpong, Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHARGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Busana,

740

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, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, tshirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jasjas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi,

Halaman 129 dari 872

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); alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot,
sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024514
: 02/04/2022 12:42:05
:
: CV. PLANET AGRONUSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MELATI RAYA NO. 6 E RT/RW 02/06 KEL. GENUK KEC. UNGARAN BARAT,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PILGROW TB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 1
: ===Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; pengatur pertumbuhan tanaman untuk
keperluan pertanian; zat pengatur pertumbuhan tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022024515
: 02/04/2022 12:47:16
:
: Lim Erwin Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Florence I No. 20 RT 011/RW 007 Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCALE UP INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih.
: 41

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis;
Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online;
buletin elektronik di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi wanita melalui situs web; pendidikan dan pelatihan di bidang
manajemen bisnis; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; produksi podcast; produksi podcast video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024516
: 02/04/2022 12:50:41
:
: EKO PRASETYO

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari RT.001 RW.001, Kaligentong, Gladagsari, Kabupaten Boyolali - Jawa
Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57352
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BURUNG + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Merah, Biru, Hijau, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur; Dendeng Aceh;
Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Keripik paru; Makanan olahan dengan protein tambahan
terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Paru Goreng
Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Rendang Paru; abon ikan; abon tulang ikan; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan;
makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024517
: 02/04/2022 12:52:08
:
: SRI DAYAWATI HADISUWITO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BATUNUNGGAL MOLEK II NO. 52 RT. 003 RW. 005. KEL. MENGGER - KEC.
BANDUNG KIDUL, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MON Magic Of Nature
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, hijau tua, putih, kuning emas
: 3
: ===Alas bedak; 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 padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit
parfum; Bubuk sampo; Deodorant stick; Gel pelembab kulit; Korektor warna bibir; 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 pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan
bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum;
Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; 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 bibir;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk pengharum/pewangi

740
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udara; Sediaan-sediaan pewarna bibir; 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); Serum untuk keperluan
kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tempat lipstik; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk
keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bar sampo padat;
basma [pewarna 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; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk tubuh berkilau; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak
untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau
de parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; garam pemutih; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; 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 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 bibir; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
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 after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; 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 pemutih gigi; krim pemutih kulit; 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; krim wajah tidak
mengandung obat; lipstik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan pelembab antipenuaan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; 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 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; makeup bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; mengklarifikasi tonik wajah;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemoles bibir; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; penetral bibir;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil untuk bibir; perekat untuk keperluan kosmetik;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); 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; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun tubuh tanpa obat;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo
hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
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make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa
obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku
(tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan non-obat
untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan
perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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 perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata;
shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan 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; soda pemutih; stiker seni tubuh; 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 setelah dicukur; susu setelah matahari; susu tubuh; tempat lipstik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; tubuh gemerlap; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024518
: 02/04/2022 12:54:29
:
: CV. PLANET AGRONUSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MELATI RAYA NO. 6 E RT/RW 02/06 KEL. GENUK KEC. UNGARAN BARAT,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPEKCL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 1
: ===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 cair; pupuk organik cair (biokultur tanah,
biokultur daun, antigen)===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024519
: 02/04/2022 12:54:30
:
: AGUS ERYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.RAWA BEBEK 2 NO 6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 2UUL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 8
: ===Pedang kelewang; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Pisau penyisik; garpu salad; garu jebakan pasir; gergaji
[perkakas tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pisau
cukur; sanders, tangan dioperasikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022024602
: 03/04/2022 12:03:34
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Oni Krisnerwinto, S.SN, Valentina Yuliastuti

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Montreal YA. 1/20 Kota Wisata, RT: 001 RW:015, Kelurahan Limus Nunggal,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: oni n friends
: oni dan teman-teman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih dan merah
: 41
: ===Balai musik; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

740

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.; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; 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 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 penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; 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
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam
sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada
jaringan komputer; 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 dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video
dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; 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 dan
layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di
bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir
dalam suatu rekaman musik; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal
komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik,
cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan
hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Menyediakan basis data
daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan
fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan,
drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan musik, film, gambar,
animasi dan informasi hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan
musik (layanan hiburan); Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; 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, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; 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; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali
(playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan secara online
buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan;
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Penyelenggara Kompetisi musik; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik;
Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online
dari basis data komputer atau Internet; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; 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; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Sambrah
(Pertunjukan Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); distribusi musik; grup band musik; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh
band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi
teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.;
jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang
berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa pelatihan
di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa penerbitan, yaitu jasa
penerbitan musik; jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; 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 pengaturan/organisasi
pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis
musikal; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang
lain; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan
rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang
diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan
ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan,
yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik
dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi,
dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan penerbitan musik; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan produksi video musik;
layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; layanan transkripsi musik; memberikan informasi di bidang musik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan
informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik,
dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio
dan televisi; mengajar di bidang musik; mengajar musik; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan
olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik
live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup
musik dan penghibur musik; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa
saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama,
musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik;
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 film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer
global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan
konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast
dan siaran web; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik;
menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik
digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik prarekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik,
dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang
berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip
film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik online,
tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload
secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
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dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyelenggarakan lokakarya
dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi pertunjukan musik
live; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; 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; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk
konser musik atau acara musik; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan
berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan
publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik,
dan publikasi elektronik; penerbitan musik secara multimedia; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan produksi acara
hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan
festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan
artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan, produksi, pertunjukan dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan
musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); penyediaan buku elektronik,
gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan;
penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan turturnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik,
berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh)
dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik
digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan
podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak
dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan tampilan
dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di
bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan sewa-guna
gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; 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; penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara
hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu
dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan rekaman musik; pertunjukan
musik; pertunjukan musik langsung; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater
dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi
film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi konser musik; presentasi pertunjukan langsung oleh bandband musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan;
presentasi pertunjukan musik; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi
(selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi
konser musik; produksi musik; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video; providing information in
the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi buku dan majalah sehubungan
dengan musik dan hiburan; publikasi buku musik; publikasi komposisi musik; publikasi lembaran musik; publikasi materi
multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik;
publikasi teks musikal; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024603
: 03/04/2022 12:28:37
:
: TAUFIQ AKBAR, SH

540 Etiket

: Jl. Segitiga Selatan No. 12, RT. 008, RW. 001, Kel. Petukangan Selatan, Kec.
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12270
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sigit Nugraha S.H.,
: Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKABIRA Bakery + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 30
: ===Adonan makaroni/spageti; Campuran untuk roti; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Mesis (gula-gula); Mie; Mie kering
(rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Pizza
(roti); Rempeyek; Roti Canai; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti kue-kue
semprit; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi
daging; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Spageti yang belum dimasak;
Stik Keju; adonan pizza; adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biskuit; biskuit untuk keju; bumbu cabai;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta; campuran roti dalam bentuk pasta; es krim; gula aren; gula merah; gula tebu bubuk;
gula-gula untuk makanan; keripik [produk sereal]; keripik jagung; kopi; kue keju; kue, biskuit, kue kering; kulit pastry puff (roti);
makanan ringan berbahan dasar mie; makaroni dan keju; makaroni keju; mayones; meses; mie ayam; mie beras; mie ramen;
paprika [bumbu]; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; produk-produk roti untuk makanan; roti bagel beku; roti bakar; roti
bawang; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan
rempah-rempah; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti jahe; roti kacang; roti kukus; roti panggang; roti rendah garam; roti
singkong [roti keju]; roti sosis gulung; roti*; stik roti; teh; tepung kue; tepung roti; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024604
: 03/04/2022 12:42:38
:
: Farah Mahmud

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lembah Aren I Blok K 9 No. 06, RT 010 RW 009, Pondok Kelapa, Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Faco Bakery + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning emas
: 35
: ===toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024605
: 03/04/2022 12:54:29
:
: ujang suparman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp.cijagong ds.sukarame rt/rw 002/008 , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40385
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mujaddid
: Inovasi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; gula madu herbal; madu
campuran; madu mentah [pemanis alami]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022024607
: 03/04/2022 13:01:03
:
: X-Flow Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon

: Agiou Andreou 330, Limassol 3035, CYPRUS

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih, pink, merah dan hitam
: 16, 41, 9
: ===buku mewarnai; gambar seni===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online===
===Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024608
: 03/04/2022 13:10:36
:
: Rakhmad Guntur Kristianto, Bringin Sejahtera Makmur

540 Etiket

: Jl. Cilandak Dalam I/2.A RT 006/013 Cilandak Barat , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bsm
: penaman bsm merupakan Bringin Sejahtera Makmur. Tagline "Integrated Insurance Management
Solutions" yaitu "Solusi Manajemen Asuransi Terintegrasi"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, orange, dan abu-abu
: 36
: ===broker asuransi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai
asuransi dan keuangan; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu;
menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan fasilitas
pinjaman dan kredit; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan transaksi asuransi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024609
: 03/04/2022 13:12:18
:
: X-Flow Ltd.

Alamat Pemohon

: Agiou Andreou 330, Limassol 3035, CYPRUS

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAPPY COLOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 16, 41, 9
: ===buku mewarnai; gambar seni===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online===
===Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022024610
: 03/04/2022 13:49:30
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: HERI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON KOSONG XIX/133 RT. 003 RW. 001 KEL. KEBON KOSONG KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTONSB + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM, KUNING
: 12
: ===Body kit kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk
kendaraan; Kabel gas untuk sepeda motor; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak dari kaca; Pedal rem; Pedal stater sepeda motor;
Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Stang
(bagian dari kendaraan); WIPER KACA MOBIL; Wiper pada lampu besar untuk mobil; adaptor dan dudukan penyangga
untuk body motor (fairing) depan; bagian kendaraan berupa penopang radiator; ban untuk kendaraan; bearing (untuk
kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor kendaraan; bodywork untuk kendaraan bermotor;
breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat; cetakan kaca depan; cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang
kendaraan; gas spontan; handle rem/kopling; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jok motor; kaca depan, jendela
untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk
kendaraan; kendaraan bermotor; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan
darat]; master rem kit; mesin kendaraan bermotor; papan pijakan kaki; pedal rem untuk kendaraan darat; pelindung body
motor; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; penutup lampu motor;
penutup radiator motor; penutup sistem kopling; poros untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat;
roller matic; saluran kaca untuk kendaraan; selang / kabel kopling; shock Breker; stabiliser shock; tabung shock depan; tempat
plat nomor; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan
untuk kendaraan darat; wiper lampu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024662
: 04/04/2022 09:23:00
: 018599140 12/11/2021 EM
: The Children's Place, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PJ PLACE
: PJ PLACE = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 24
: ===bahan linen untuk alas tidur; handuk dari tekstil; handuk mandi; hiasan dinding dari tekstil; lembaran [tekstil]; linen mandi,
kecuali pakaian; linen meja, bukan dari kertas; linen rumah tangga; penutup tempat tidur dan meja; sarung bantal; selimut;
selimut dekoratif; selimut tempat tidur; selimut yang diisi dengan kapas; tekstil dan pengganti tekstil; tirai shower dari tekstil
atau plastik; tirai tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024666
: 04/04/2022 09:42:37
: 018599140 12/11/2021 EM
: The Children's Place, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PJ PLACE
: PJ PLACE = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Celana jeans; Jaket-jaket; Jubah; Mantel; Masker penutup mata untuk tidur;
Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Dalam (undergarments);
Pakaian Tidur; Selempang pastor; Sepatu olahraga atau santai; Syal; Syal tabung leher; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki;
celana ketat; celana panjang; celana panjang longgar; chasubles; dasi; gaun; gaun pengantin; ikat pinggang [pakaian]; jas
hujan; jubah penata rambut; jumpsuit; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki; kemeja; masker tidur; overall; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dansa; pakaian luar; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; penghangat leher;
penutup kepala; rok; rompi; sabuk; sarung tangan; selempang untuk dipakai; sepatu; sepatu atletik; syal; topi; topi mandi;
wimples===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024674
: 04/04/2022 10:06:22
: 018599140 12/11/2021 EM
: The Children's Place, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PJ PLACE
: PJ PLACE = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Akuntansi; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; 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 eceran; Jasa toko eceran secara 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; Memberikan informasi komersial dan saran untuk
konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel; audit bisnis; demonstrasi
barang; jasa periklanan; 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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak
meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat
elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; 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 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;
konsultasi manajemen bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; layanan kesekretariatan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko
ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; memberikan informasi
pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; pemasaran; pencarian sponsor;
penelitian bisnis; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios penjualan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel;
promosi penjualan untuk pihak lain; rekrutmen pegawai; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024704
: 04/04/2022 11:34:20
:
: PT. BERKAT EMAKU INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Crown, Green Lake City Blok M No. 15, Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 15147
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Halaman 140 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MBOK'KU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 29
: ===telur asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024705
: 04/04/2022 11:36:43
:
: PT SUBAGA INTI MILENIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Palma Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6, Kuningan
Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKOLAH MANDIRI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, putih dan abu-abu
: 42
: ===Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi
pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024706
: 04/04/2022 11:37:23
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FEROSTA GENIO + Lukisan
: FEROSTA GENIO + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Putih.
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman bakteri asam laktat; 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; Olesan berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu;
chia milk [bahan pengganti susu]; kacang kedelai, diolah; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; kumys [minuman susu];
minuman asam laktat; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman pengganti susu
fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; quark [produk susu];
santan; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu
bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu
fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kambing; susu kedelai; susu kental; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak;
susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu semi-skim; susu skim; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022024707
: 04/04/2022 11:39:34
:
: Liu Bailing

540 Etiket

Halaman 141 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 1405, Block B Yingtai Plaza, No. 100 Western Huangpu Avenue, Tianhe District,
Guangzhou Province, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STORYBOTTLE_
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Losion mandi berendam; Sabun tangan cair; bahan kikis; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah;
deterjen; ekstrak aromatik; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik untuk hewan; minyak aromatik; minyak esensial; obat
kumur tanpa obat; pasta gigi; pembersih wajah; pengawet untuk kulit [poles]; sabun mandi cair; sabun wangi; sampo; sediaan
pengharum ruangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024708
: 04/04/2022 11:43:26
:
: AAS ASNURI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SIDOMULYA RT. 006 RW. 003 KEL.SINGAKERTA KEC. KRANGKENG,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VANDHORSE + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana;
Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans;
baju; baju kaos [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; pakaian; pakaian olahraga muslim; pakaian seragam; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; rok; sepatu; sepatu gunung; sepatu sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022024709
: 04/04/2022 11:43:31
:
: Biogen MA Inc.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 225 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A.

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TYSABRI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
pengobatan multiple sclerosis; sediaan-sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-penyakit
neurologis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024710
: 04/04/2022 11:45:06
:
: SMK JAYA BUANA

Alamat Pemohon

: Jl. Bedeng Tamiang, KM.01 Kp. Tengger Desa Kemuning, Kabupaten Tangerang,

740

540 Etiket

Halaman 142 dari 872

Banten, 15621
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SMK JAYA BUANA
: Warna Biru : memiliki makna luas dalam arti perkembangan dan perubahan.
Bendera Merah Putih : memiliki makna nasionalisme; Bintang : memiliki makna menjunjung tinggi nilai
ketuhanan yang maha Esa; Api : Memiliki arti semangat yang berkobar kobar;

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, biru, abu abu dan kuning emas
: 41
: ===Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa
pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan seminar dan
lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); Jasa pendidikan di
bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; 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; 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.; Jasa-jasa penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan
pendidikan lanjutan; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Mengembangkan
manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pendidikan; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran
pendidikan internet; Pengajian (Jasa Pendidikan); Penyediaan informasi pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Ujian
pendidikan secara online; akademi [pendidikan]; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa
penyediaan bantuan untuk pendidikan; konsultasi pendidikan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan
akademik; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan
kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; melakukan acara
pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan
melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan;
mengatur kursus pendidikan; mengatur seminar pendidikan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi
forum pendidikan secara langsung; pendidikan Bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan kesehatan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang
dewasa; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; pengujian pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan forum pendidikan secara
langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan seminar
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran;
ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024711
: 04/04/2022 11:47:08
:
: PT. AXIATA DIGITAL SERVICES INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan HR. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 13, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOOST BIZ + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 36

740

540 Etiket

Halaman 143 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Analisis keuangan; Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global;
Layanan administrasi pembayaran 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, perbankan dan kredit; Layanan konsultasi strategi keuangan; Layanan pembayaran dompet elektronik;
Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan transaksi keuangan; layanan asuransi
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan keuangan; layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi
dalam sekuritas dan komoditas; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; 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; menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet;
pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui
telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; perbankan; perencanaan keuangan; transaksi keuangan
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024712
: 04/04/2022 11:48:51
:
: MARIA GORETTI SUKASTI

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KKDR SEKTOR ANGGREK BLOK C/2 NO.15 RT.002 RW.004 TIRTAJAYA, Kota
Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAITUL AGUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua,Hijau Muda, Merah, Hitam, Putih
: 39
: ===Pengaturan perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara; mengatur dan memesan perjalanan
wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur
tur dan wisata perjalanan wisata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024713
: 04/04/2022 11:49:29
:
: TONY HARTAJO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SURYAKENCANA NO. 173 RT 01 RW 02 KEL. BABAKANPASAR KEC. BOGOR
TENGAH KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOGOR SARI SNACK + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH MERAH
: 30
: ===Cimi-Cimi (kue kering); Kerupuk; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk
jagung; Kerupuk pisang; Kerupuk udang aneka rasa; Kue kering (pastri); Kue kering yang mengandung tempe; Kue-kue kering
berbahan dasar dari beras; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan ringan dengan
bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum
yang diekstrusi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk udang; kue, biskuit, kue kering; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras;
sopapillas [kue kering goreng]; stick kerang (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024714
: 04/04/2022 11:51:20
:
: Damai Prasetyo

540 Etiket

: Jalan Anggur RT 001/001, Kel/Desa Suka Maju, Kecamatan Kombeng
, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75555

Halaman 144 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Erika
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 24
: ===bed cover; gorden; sarung bantal; sarung guling; selimut; sprei; tirai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024715
: 04/04/2022 12:02:01
:
: UNIVERSITAS AIRLANGGA, PT. CENTRAL BIOTECH INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung AUP Lt. 2 Kampus C UNAIR, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRO-UNGGAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Merah Muda; Putih
: 1
: ===Bahan pembantu untuk membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Enzim berasal dari proses
bioteknologi untuk digunakan dalam industri; Protein untuk industri makanan hewan; Protein yang digunakan untuk pembuatan
suplemen makanan hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; enzim untuk digunakan dalam industri industri
makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D142022024716
: 04/04/2022 12:02:23
:
: GLADYS MARYAM MAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KELURAHAN MALALAYANG I LINGKUNGAN V , Kota Manado, Sulawesi Utara,
95000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dysh
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Kuning
: 30
: ===roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2022024717
: 04/04/2022 12:05:48
:
: William Hermanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Duren Utara IX/672, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: VST

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 145 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Penyewaan pengeras suara; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi;
penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio dan visual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024718
: 04/04/2022 12:06:15
:
: PT. BERKAT EMAKU INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Crown, Green Lake City Blok M No. 15, Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 15147
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOLALA + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, merah muda, merah, ungu, biru, putih
: 32
: ===Minuman rasa sayuran; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; air minum dalam kemasan; air soda; bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; jus buah; jus sayuran [minuman]; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi
tanpa-alkohol; minuman cola; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jus jeruk; minuman rasa buah; minuman ringan;
minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024719
: 04/04/2022 12:07:37
:
: PT Indofica

540 Etiket

: Jalan Agung Indah 10 RTA-BSM No. 1A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350
: Paulus Hersutanta S.H.
: Kokan Permata Blok C.1.3rd Floor Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa
Gading Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PODOMORO PARKLAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 35
: ===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); manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022024720
: 04/04/2022 12:08:10
:
: RR. ARINTA RATIH NURINDAHSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kertajaya Indah H-103, RT. 002 RW. 009, Kel. Manyar Sabrangan Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 146 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: geal (beserta lukisan logo merk nya)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 3
: ===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 untuk pemutih kulit;
Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Parfum, eau de toilette; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; 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 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner
anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; gel penyamakan [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan 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 perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
kuku; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion
berjemur kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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; serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024721
: 04/04/2022 12:10:01
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FEROSTA GENIO + Lukisan
: FEROSTA GENIO + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Putih.
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau

740

non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman,

Halaman 147 dari 872

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; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024722
: 04/04/2022 12:19:41
:
: Kristono M Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, dan Oranye (Jingga).
: 35
: ===Administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa periklanan; manajemen bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024723
: 04/04/2022 12:23:43
:
: PT Poetera Jaya Abadi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Perkantoran Landmark Pluit Gedung D 18, Jalan Pluit Raya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Suryadi Sutanto Chandra
: Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FOGO BRAZILIAN BBQ EST 2019 BY D'KEVIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Agen penjualan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive
Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk
toko ritel; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop); Ritel
online; TOKO SERBA ADA; Toko makanan online; Toko minuman online; jasa grosir dan eceran; jasa penjualan hasil laut;
jasa ritel; layanan ritel online; minimarket; supermarket; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024724
: 04/04/2022 12:25:24
:
: SHERMAN JANSEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MANSION, JL HAWAII 1 C NO. 11, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JW-DD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 7
: ===Alat pemadat tanah; Alat penggali; Alat penghalus aspal; Mesin pencampur beton (mesin); Mesin untuk pekerjaan tanah;
Suspensi dan isolator penyerap getaran untuk mesin; katup [bagian dari mesin]; mesin (bukan untuk kendaraan darat); mesin
bor; mesin bor [mesin]; mesin diesel untuk mesin; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pengerukan; mesin penggali; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin potong, listrik; motor listrik untuk mesin; pabrik [mesin]; peralatan untuk
pengerjaan dengan mesin; vibrator [mesin] untuk keperluan industri===

740

Halaman 148 dari 872

===Alat pemadat tanah; Alat penggali; Alat penghalus aspal; Mesin pencampur beton (mesin); Mesin untuk pekerjaan tanah;
Suspensi dan isolator penyerap getaran untuk mesin; katup [bagian dari mesin]; mesin (bukan untuk kendaraan darat); mesin
bor; mesin bor [mesin]; mesin diesel untuk mesin; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pengerukan; mesin penggali; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin potong, listrik; motor listrik untuk mesin; pabrik [mesin]; peralatan untuk
pengerjaan dengan mesin; vibrator [mesin] untuk keperluan industri===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024725
: 04/04/2022 12:26:08
:
: Dandong Lepai Network Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 801, Unit 5, No. 43, Gymnasium Road, Zhenxing District, Dandong, Liaoning,
China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BINBOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 14
: ===Liontin perhiasan; gelang [perhiasan]; jam dan arloji listrik; jam tangan; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk jam
tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022024726
: 04/04/2022 12:26:54
:
: PT. SEHAT SECARA ALAMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE BELLEZZA SHOPPING ARCADE LANTAI 1 SA-72 JL. LETJEN SOEPENO
NO.34 ARTERI PERMATA HIJAU, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SESA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah , Kuning, Hijau dan Biru
: 39
: ===informasi travel; jasa pemandu wisata; jasa pengaturan perjalanan; layanan transportasi maskapai; merencanakan,
mengatur dan memesan perjalanan; penyewaan kapal pesiar; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir;
penyimpanan gudang; reservasi perjalanan; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024727
: 04/04/2022 12:29:44
:
: Kristono M Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, dan Oranye (Jingga).
: 38
: ===telekomunikasi===

740

540 Etiket

Halaman 149 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024728
: 04/04/2022 12:30:06
:
: PT. YOSEPHIN GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan III No. 45A, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang,
Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENOZO3 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 3
: ===Pembersih serba guna; Sediaan pembersih pribadi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; cairan pembersih; pembersih kamar mandi; pembersih
rumah tangga; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; produk pembersih
rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan
dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tanpa
obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan
dan debu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024729
: 04/04/2022 12:31:23
:
: PT Indofica

540 Etiket

: Jalan Agung Indah 10 RTA-BSM No. 1A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350
: Paulus Hersutanta S.H.
: Kokan Permata Blok C.1.3rd Floor Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa
Gading Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PODOMORO PARKLAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 36
: ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; layanan manajemen yang berkaitan dengan
perumahan dan real estat komersial; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024730
: 04/04/2022 12:32:38
:
: PT FABRIK GAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Duta I Kav. UA No. 15-16 Pondok Indah Plaza I, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: fa8ric
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 37
: ===perbaikan sepatu===

740

540 Etiket

Halaman 150 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024731
: 04/04/2022 12:33:29
:
: CV. TERUS JAYA PUTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CISALADAH RT. 02, RW. 10, GUNUNG MASIGIT CIPATAT, BANDUNG
BARAT, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TJP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM DAN PUTIH
: 1
: ===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; Zat kimia untuk pertanian; pupuk; pupuk cair;
pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); sediaan kimia untuk pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024732
: 04/04/2022 12:36:53
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda FEROSTA GENIO + Lukisan
: vitonal Bunda FEROSTA GENIO + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Gold dan Putih.
: 5
: ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Jamu; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu
untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Makanan dan minuman untuk
wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Sediaan dari vitamin;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sereal untuk bayi;
Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen
yang mengandung vitamin C; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; bubuk pengganti makanan bergizi; formula kehamilan; hasil-hasil farmasi; imunostimulan; makanan untuk bayi;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman suplemen gizi; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi;
pengganti makanan gizi; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan multivitamin; sereal beras bayi; sereal gandum
bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen kehamilan;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan untuk bayi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan
produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; 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 vitamin; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin
untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022024733
: 04/04/2022 12:39:15
:

540 Etiket

Halaman 151 dari 872

730

Nama Pemohon

: DANIEL DEWATA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUARA KARANG BLOK R.3.S/20 RT.011 RW.018 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN
JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUSA COMPONENTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih
: 12
: ===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BACK UP RING
(penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN;
BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem);
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;
Balljoint untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan
rem pengatur kaliper depan; Bodi sepeda motor; Braket bawah sepeda; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet
sentral Rem); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER
CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Cincin
Peluru untuk roda kendaraan; Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Dudukan
stang untuk sepeda motor; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Headset (bagian sepeda); Jok sepeda; KENDARAAN
PERTANIAN RODA 3; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel
gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel rem untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas
rem tromol; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak
tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih
katogeri bak terbuka; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kepala
Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kereta jepang beroda dua yang dihela
dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga manusia; Kickstands sepeda; Kickstands sepeda motor; Kickstands untuk
kendaraan roda dua; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan
perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk
kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Lensa untuk
roda; List untuk roda ban; MATERIAL BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; Mesin dan motor listrik untuk sepeda
motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Motor roda tiga; Mur roda untuk roda kendaraan; Nap roda
kendaraan; Nap untuk roda sepeda; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI
MINYAK REM ); Pedal rem; Pedal stater sepeda motor; Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Pelindung kecelakaan
untuk sepeda motor; Per untuk kampas rem kendaraan; Perlengkapan sepatu rem dengan per; Pesan kursi sepeda; REPAIR
KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT
FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT
FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); Rangka sepeda; Rem
cakram untuk mobil; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; Roda gerobak; Roda gigi
reduksi untuk mobil; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI
MOTOR KECIL; Sadel sepeda; Sadel untuk sepeda motor; Sepeda Dames; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Setang sepeda;
Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu
untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Stabilizer roda depan dan
belakang; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; TUTUP RODA; Tempat duduk mobil, kereta dorong
dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang
sepeda motor; Tube untuk roda kendaraan; VALVE CHECK UNTUK REM; 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); alat penjepit jeruji roda; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci untuk
digunakan pada roda mobil kemudi; as roda; as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; bagian dari mobil atau
badan kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian rem untuk kendaraan; bagian
struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian-bagian rem; bak roda gigi; ban dalam tiup, perkakas
reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk roda kendaraan
kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban dalam;
ban sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk bajak salju roda; ban untuk derek
bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk
kendaraan roda dua; ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban
untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk
pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda dan sepeda; ban untuk sepeda
motor; ban untuk siswa roda; banci bar untuk sepeda motor; band untuk hub roda; bantal kursi roda; bantalan kursi roda;
bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan
darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk
kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; batang stang
untuk sepeda; becak [gerobak penumpang roda dua]; behel jok sepeda motor; bel sepeda; bel untuk sepeda; blok rem untuk
kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bobot keseimbangan untuk roda mobil; cakram rem untuk kendaraan;
cetakan pembuka roda; cover untuk kendaraan roda kemudi; depan (garpu untuk sepeda); dress penjaga untuk sepeda; drive
kereta untuk sepeda; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; engkol sepeda; engkol sepeda motor; fairings

740

Halaman 152 dari 872

untuk kendaraan roda dua; flensa untuk ban roda kereta api; flensa untuk roda kereta api; frame sepeda motor; frame untuk
kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor;
garpu depan untuk kendaraan roda dua; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gigi untuk sepeda; gir sepeda; grip stang
untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk
setang sepeda motor; handle rem/kopling; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub
untuk kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk
kendaraan darat; jalu as poros roda; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda
untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji
roda kendaraan; jeruji roda mobil; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem; kabel rem
untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor; 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; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; kandang
botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong
pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; kasus pas untuk sepeda
mengangkut; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan militer roda; kendaraan remote control,
selain mainan; kendaraan roda dua; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatankegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility
vehicles) ; keranjang disesuaikan untuk sepeda; keranjang sepeda; kereta trem; kereta sepeda; keseimbangan beban untuk
kendaraan roda; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi;
kursi anak untuk sepeda; kursi roda; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan
orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi roda manual; kursi roda olahraga;
kursi sepeda untuk anak-anak; lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi roda; lipat sepeda listrik; mahkota fork
untuk sepeda; master rem kit; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai
untuk sepeda motor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin sepeda motor; mobil balap, bagian-bagian dan
perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; motor kursi roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor
sepeda; mudguards sepeda; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk
kendaraan roda dua; mur bantalan roda; naf roda kendaraan; non-kendaraan bermotor roda dua; operator bagasi untuk
sepeda; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda
motor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk
kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda; pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pelana
untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda; pelek roda
kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda mobil; pelek
untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung
kaliper rem untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan
untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penjaga rantai drive untuk kendaraan
bermotor roda dua; penjaga rantai untuk sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penunjuk
arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup ekor untuk kendaraan roda dua;
penutup kaliper rem; penutup master rem; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup
roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup roda untuk kendaraan; penutup sadel untuk
sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sepeda motor [berbentuk];
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; perkakas untuk
memperbaiki ban dalam; persneling untuk sepeda motor; pompa sepeda; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk
ban sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan
ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; poros roda kendaraan; poros untuk roda kendaraan; power
recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi roda; rak bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk
sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan; rak sepeda untuk mobil; rantai drive
untuk kendaraan roda dua; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rantai roller untuk
sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda; rantai sepeda motor; rem; rem Band untuk kendaraan darat; rem
[kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem
cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem
sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; rem
untuk mobil; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; ring roda bergigi; riyakah [trailer sepeda];
roda; roda disk untuk sepeda; 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 [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk kapal; roda kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor;
roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk mobil; roda kendaraan; roda kursi roda; roda landing gear untuk
pesawat; roda mobil; roda omni directional untuk kendaraan; roda penggerak yang terletak di pusat untuk kendaraan; roda
sepeda; roda sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat;
roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda untuk troli (kendaraan); roda-roda sepeda; sabuk drive
untuk kendaraan roda dua; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor);
segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; selang / kabel rem; selang rem
untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk sepeda;
selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem
untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda air; sepeda balap; sepeda balap
jalanan; sepeda bermotor; sepeda beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda
gunung; sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor
untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda operator; sepeda operator untuk kendaraan; sepeda operator untuk mobil;
sepeda pengiriman; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; setang sepeda
motor; setang untuk kendaraan roda dua; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan
darat; silinder rem utama; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem
untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk sepeda; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda selfbalancing; spindle untuk sepeda; sprocket roda; sprocket sepeda; sprocket untuk roda kendaraan; standar sepeda; suspensi
roda; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda (kendaraan); tambang gerobak roda; tanduk sepeda; tas pas untuk sepeda
mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas sepeda; tempat membawa anak
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untuk sepeda; tempat poros roda otomobil; trailer sepeda; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk
mengangkut sepeda; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; trem; troli roda dua; tromol sepeda motor; tuas
gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; tutup
minyak rem; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup roda; tutup roda tengah; tutup roda untuk kendaraan; ujung stang
untuk sepeda; velg jeruji; velg racing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024733
: 04/04/2022 12:39:22
:
: BUDIONO GONDOSISWANTO

540 Etiket

: JL. IR. H. JUANDA I NO. 1 RT.013/004, KEBON KELAPA GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VILLA GO CANGGU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 43
: ===Bar; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel;
Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penginapan; Jasa penyediaan makanan
dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung
untuk tempat konser; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa resort; Jasa
vila; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
bar makanan ringan; Kedai kopi; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan losmen; Layanan pemesanan dan
layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Mengatur dan
memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Penyediaan akomodasi hotel; Penyewaan akomodasi liburan;
Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Penyewaan tempat
untuk acara sosial; Perhotelan; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; angkringan; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk
reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu
program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa kafe; jasa katering; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang
perhotelan; jasa layanan kemah selama liburan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel;
jasa penginapan wisatawan; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa restoran; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan
penyewaan ruang; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan bar; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel,
rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan
peliharaan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel
dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan informasi hotel; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan
pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan penginapan
wisatawan; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah
lingkungan melalui situs web; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kos; memberikan informasi online terkait
pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi
sementara di rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan makanan,
minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel;
pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan, pemesanan, penyediaan, penyewaan dan pemesanan rumah untuk liburan, rumah wisata
dan apartemen, hotel, kamar hotel, motel, akomodasi sementara, makanan, fasilitas menjaga dan merawat anak, layanan
restoran dan catering; penginapan turis; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort

Halaman 154 dari 872

dan akomodasi sementara; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan 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 untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan online tentang atraksi
lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan
akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan
kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan
dinding untuk hotel; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara 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 penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan
peralatan bar; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan
ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan
ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan
untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; persewaan
tempat tidur; pub; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan
pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar
dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; sewa tirai untuk
hotel; warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024734
: 04/04/2022 12:40:23
:
: Kristono M Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Kuning, dan Oranye (Jingga).
: 39
: ===jasa pengaturan perjalanan; mengangkut; pengemasan dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024735
: 04/04/2022 12:41:02
:
: PT. YOSEPHIN GLOBAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan III No. 45A, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang,
Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENOZO3 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 9
: ===ozoniser [ozonator]; pembersih dengan ozon untuk udara dan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022024736
: 04/04/2022 12:42:01
:
: PT MAUJU TEKNOLOGI INOVASI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 155 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Muhdi no.167,Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mauju
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Biru
: 42
: ===Backup data di luar situs yang berkaitan dengan 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; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan 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; Desain perangkat
lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak
komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs,
penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan 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.; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan
situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS);
Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu,
jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan
peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau
menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Konsultasi desain sistem
komputer yang berkaitan dengan 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; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Layanan komputer pada
halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil
pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam
diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Menciptakan
lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi,
mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan perangkat lunak komputer online
yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan 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; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan 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; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan 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;
Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan 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 melalui jaringan komputer dan Internet; 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; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyewaan perangkat lunak dan
program komputer yang berkaitan dengan 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 berbentuk layanan (SaaS); Platform sebagai Layanan (PaaS);
aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan
dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi
pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda,
dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi
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informasi perawatan kesehatan; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar
dan kamera digital; 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; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa analisa
komputer; jasa evaluasi dan pengujian; jasa komputer dan pemrograman; 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 jasa desain dan pengembangan
perangkat lunak; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan 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 jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP); 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 perawatan perangkat lunak; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi;
layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan pengembangan database; layanan penyediaan
aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk
saling berbagi video; layanan teknologi telekomunikasi satelit; membuat dan memelihara halaman web; mengembangkan dan
hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan
perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan
gambar; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform
online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan
informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan
telekomunikasi; 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; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan transmisi informasi dan data untuk komunikasi jaringan; perancangan dan pengembangan perangkat keras
dan perangkat lunak komputer; program manajemen resiko keamanan komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152022024737
: 04/04/2022 12:46:36
:
: Muhammad Rizal Umar Sukma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Meranti No. 217 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARUIPAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua dan Jingga
: 30
: ===Kue; Kue tradisional; donat; kue basah; kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024738
: 04/04/2022 12:47:08
:
: Felicia Irawati Hermanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Krajan, RT/RW 003/013, Kel. Tembokrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Scentinel Perfume
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

540 Etiket

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,
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cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
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 antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
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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
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 obatobatan]; 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
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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, wangiwangian, 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024739
: 04/04/2022 12:49:09
:
: Rena Pravitasari Nasution, A.md

540 Etiket

: Jl. Ikhlas Perum Pionir House Blok G 10 Rt 02 Rw 25, Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau., Kota Pekanbaru, Riau
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUBINA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, oranye, kuning keemasan.
: 3
: ===Krim flek (kosmetik); Krim pelembab; Sediaan perawatan wajah; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu penyerap untuk
wajah; Toner; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim pemutih kulit wajah; krim untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion wajah kosmetik; lulur; make-up [kosmetik];
masker kecantikan; masker wajah [kosmetik]; pelembab bibir; pelembab kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pensil make-up; sabun wajah; sabun-sabun; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan
tubuh; sediaan perawatan rambut; serum wajah; wangi-wangian===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024740
: 04/04/2022 12:49:55
:
: Kristono M Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Kuning, dan Oranye (Jingga).
: 40
: ===penanganan material===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022024741
: 04/04/2022 12:50:18
:
: PT. SEHAT SECARA ALAMI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE BELLEZZA SHOPPING ARCADE LANTAI 1 SA-72 JL. LETJEN SOEPENO
NO.34 ARTERI PERMATA HIJAU, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SESA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau dan Biru
: 41
: ===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, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan
turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan
permainan realitas virtual pada situs web; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Pengaturan
kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Penyelenggara acara olahraga; 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; instruksi kebugaran golf; instruksi memasak; instruksi
senam; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acaraacara.; kegiatan budaya; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video,
turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan klub kesehatan [pelatihan
kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan sekolah
berkuda; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan kompetisi di Internet; melakukan seminar;
mengatur dan melakukan konser; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur
turnamen golf profesional; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi olahraga; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan
sepeda; organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pengaturan
pertandingan olahraga; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan kompetisi golf profesional;
penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan
kongres; penyewaan peralatan game; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi dan penerbitan musik;
produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi konser musik; produksi musik; produksi pertunjukan taman
hiburan; produksi program televisi kabel; produksi rekaman musik; produksi studi film===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024742
: 04/04/2022 12:52:43
:
: PT. YOSEPHIN GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan III No. 45A, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang,
Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENOZO3 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 11
: ===Aparat pembuat disinfektan; Dispenser pengharum listrik; aparatur disinfektan; dispenser disinfektan untuk toilet;
dispenser listrik untuk penyegar udara; peralatan untuk air desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024744
: 04/04/2022 12:57:06
:
: Kristono M Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Kuning, dan Oranye (Jingga).
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan
desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; analisis
industri dan layanan penelitian industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024745
: 04/04/2022 12:58:32
:
: SILFI HERIYANI SUDARSO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. RAMBUTAN RT 06 RW 04 KEL. SEMPUR KEC. BOGOR TENGAH KOTA
BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASINAN BOGOR BIDADARI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,BIRU,MERAH,KUNING,PING DAN PUTIH
: 29
: ===Asinan; Keripik buah-buahan; Keripik talas; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan
dalam sirup; asinan kubis; glazed fruits (manisan buah); keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik pisang; keripik sayuran;
keripik singkong; makanan ringan manisan buah; manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe; manisan kacang; pecan
manisan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024746
: 04/04/2022 12:58:42
:
: PT INTERBAT

Alamat Pemohon

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI

740

540 Etiket
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Jakarta, 10640
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IMMUCEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Plester; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; 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; campuran minuman suplemen
nutrisi bubuk; desinfektan; makanan untuk bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan; sediaan farmasi;
sediaan multivitamin; suplemen kalsium; suplemen makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024747
: 04/04/2022 13:01:39
:
: Kelvin Tengkiat Ng

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Marina Park Blok V / 14, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUIRE + Logo : suatu penamaan.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Kulit dan kulit imitasi, kulit
binatang dan kulit binatang imitasi; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); bagasi; cambuk, pakaian kuda, dan sadel;
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]; pakaian untuk hewan peliharaan; payung matahari dan tongkat; tas
dan dompet kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022024749
: 04/04/2022 13:04:56
:
: HERDI DITAPUTRA GIRI

540 Etiket

540 Etiket

: Perum Bale Park A/9 Lingk. Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bali, 80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BALIRIA
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning; Oranye
: 35, 43

Halaman 163 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Toko oleh-oleh; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024750
: 04/04/2022 13:05:11
:
: UNIVERSITAS AIRLANGGA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung AUP Lt. 2 Kampus C UNAIR, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Universitas; informasi pendidikan; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah
dan universitas; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas;
layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran;
layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan
yang disediakan oleh universitas; melakukan acara pendidikan; melakukan instruksi pembelajaran jarak jauh di tingkat
universitas; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan
acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan pertemuan
di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; menyediakan kursus pendidikan gigi
berkelanjutan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
organisasi acara pendidikan; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan
di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan lebih
lanjut; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengujian pendidikan; penyebaran materi
pendidikan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
seminar pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024751
: 04/04/2022 13:05:49
:
: PT. AKUR PRATAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pahlawan Revolusi No. 15, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Liquid Street Wear
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Ikat pinggang; Pakaian; Pakaian anak-anak; Pakaian olahraga; baju; celana; jaket; kemeja; pakaian dalam; pakaian jadi;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022024752
: 04/04/2022 13:06:08
:
: PT TRI SAPTA JAYA

540 Etiket

Halaman 164 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Enseval 3 Lantai 1 Unit 1H, Jalan Pulo Lentut No.12, Kawasan Industri
Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT TRI SAPTA JAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa kurir; Jasa pergudangan, yaitu,
penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman
lainnya untuk orang lain; Layanan angkutan; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan,
transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; Pergudangan dan distribusi
barang-barang orang lain; bongkar muat kargo; broker pengiriman dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
broker transportasi; informasi penyimpanan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari
pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik
yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan,
dan penyimpanan barang; jasa pengiriman obat; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik
penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan
pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk
pengiriman; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan
pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik
terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan
pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik rantai pasokan dan
layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; mengangkut;
pembungkus barang; pemesanan transportasi; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan
bermotor dan truk; pengangkutan barang muatan; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi; pengangkutan
kontainer barang dengan kereta api; pengantaran barang; pengepakan barang; pengiriman barang; pengiriman barang melalui
kurir; pengiriman paket; 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; penyewaan loker makanan
beku; penyewaan penyimpanan berpendingin; penyewaan wadah penyimpanan; penyimpanan barang; penyimpanan fisik data
atau dokumen yang disimpan secara elektronik; transportasi kapal; transportasi udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022024753
: 04/04/2022 13:06:47
:
: JEANEKEWATY SINDY NIODE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Trevista Ciputat Jl. Cipunegara No. 99 Rt. 003/007 Kel. Cipayung, Kec.
Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KLA.DISKO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH, HITAM
: 41
: ===Jasa Instruktur; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga,
yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu
sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran;
Menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online untuk pemberi kerja yang berkaitan
dengan pengiriman dan pelacakan faktur vendor; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas
dan layanan rekreasi; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyelenggara acara olahraga;
hiburan dalam sifat pertunjukan senam; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi
senam; instruksi tarian; instruktur olah raga; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web
dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kelas kebugaran tinju dan
kickboxing; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang
diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian

740

Halaman 165 dari 872

(management) kondisi medis kronis; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; melakukan
kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; memberikan instruksi
di bidang tari; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
menyediakan fasilitas dansa; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan layanan pelatihan
kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan ruang dansa; organisasi acara dan
disko tari; pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh;
pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang
senam; sekolah tari; senam virtual===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024754
: 04/04/2022 13:07:18
:
: PT. Optindo Suryatama

540 Etiket

: Jl. Ir. H. Juanda III No. 10 B,
Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10120, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: be seen
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan abu - abu
: 9
: ===frame untuk kacamata dan pince-nez; kacamata; lensa kacamata; lensa optik; optik; softlens; tali pengikat kacamata;
tempat untuk kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024755
: 04/04/2022 13:07:51
:
: MARYATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buckingham Raya No. 55, Puri Mansion, Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAPPYKID + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru, hijau, ungu, kuning, pink, orange, coklat, hitam, putih
: 18
: ===bingkai belakang untuk membawa anak-anak; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong
bayi; kantong gendongan bayi; kendali untuk membimbing anak-anak; pembawa anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022024755
: 04/04/2022 13:07:51
:
: PT. HEKSA LINGKAR DIAGNOSTIKS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Prof. Lafran Pane No. 13 RT/RW. 000/000, Kota Depok, Jawa Barat
: Yoyoh Setiawati S.H.,
: Jalan Tebet Timur Dalam XI No 107

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: helixcare
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 166 dari 872

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Mempunyai unsur warna hijau pada gambar rumah dan alat stetoskop, unsur warna oren pada kata helixcare dan warna hijau
pada kata Get Well at Home
: 44
: ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Chiropractic; Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan
Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri dirumah dengan cara metode
pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi, neurologi, dan hematologi sehingga
kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Psikolog; Jasa bidan; Jasa fisioterapi; Jasa
keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui
terapi di rumah terapi; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa
pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan;
Klinik Mata; Klinik medikal; Konseling yang berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3
spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi secara holistik; Layanan bantuan bedah; Layanan bantuan medis; Layanan
bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis melalui Internet dan jaringan
komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan pencarian data; Layanan klinik
medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan
pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan
berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan
kesehatan; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan sinar-X; Layanan teknisi sinar-X;
Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi
jiwa dan kesehatan; Pelayanan keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis;
Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Pusat kesehatan medis; Retret kesehatan; Rumah perawatan;
Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam
tabung; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit;
Skrining DNA untuk keperluan medis; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; analisis medis untuk diagnosis dan
perawatan orang; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; donasi sperma; informasi medis; informasi, nasihat
dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa klinik; jasa layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa pemberian nasehat gizi; jasa
seorang psikolog; jasa tes psikologi online; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran;
jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan
kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan
ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian ilmu kedokteran atas
plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah manusia dan plasma; jasa-jasa
penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma; keperawatan, medis; konseling
gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres;
konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konsultasi bantuan medis yang diberikan
oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kejiwaan;
konsultasi kesehatan; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda yang sesuai,
toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan gangguan
pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; layanan
analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis medis untuk diagnosis kanker;
layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang
berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan apotek apotek; layanan bank
jaringan manusia; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan bidan; layanan dari dokter
homeopati; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan
diagnosis psikologis; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis
dan bedah; layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi
medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi;
layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebugaran
(wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan
mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan seharihari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kedokteran gigi; layanan kejiwaan; layanan kemoterapi; layanan kesehatan mental; layanan klinik gigi; layanan
klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu,
pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat
badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk
farmasi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi diet; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan pengujian genetik;
layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan medis di bidang diabetes;
layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan medis yang
berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan
pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang
berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan sel manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan
sumsum tulang; layanan panggilan rumah medis; layanan pas alat bantu dengar; layanan pemeriksaan medis; layanan
pencitraan medis; layanan pengobatan homeopati; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian
medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan
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pemeriksaan psikologis; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit;
layanan penyaringan kesehatan di bidang asma; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan medis di
bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit
kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan perawatan bedah; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan
perawatan kesehatan untuk membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati
penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program
pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program
pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan
perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan
perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di rumah; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis;
layanan pusat kesehatan; layanan rumah istirahat; layanan rumah sakit; layanan skrining diabetes; layanan skrining hepatitis;
layanan skrining kanker serviks; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan terapi insomnia;
layanan tusuk jarum medis; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis
menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko
penyakit kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan informasi di bidang kedokteran;
memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan
psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan
penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis;
memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web;
memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang
dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan;
memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan
informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana
elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
telepon dan Internet; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic;
memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan
gizi; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berkaitan dengan
kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan
saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; menyediakan fasilitas perawatan
jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi terkait
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan
layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan layanan
skrining kanker; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; panduan diet dan nutrisi; pekerjaan yang
berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; pemasangan perangkat ortopedi; pemberian perawatan psikologis; pemberian
saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pemeriksaan fisik; pemeriksaan kesehatan; pengeluaran obatobatan; pengobatan homeopati [layanan pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer];
pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk
tujuan diagnostik atau perawatan; penilaian risiko kesehatan; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis;
penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari
situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan
dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik; penyewaan alat pencitraan
medis; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan
peralatan dan instalasi medis; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan perawatan kulit;
penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis;
perawatan [medis]; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kesehatan; perawatan
medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan psikologis; perawatan psikososial;
persewaan peralatan medis; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan
dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis
untuk keperluan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pijat kehamilan; pijat prenatal; rehabilitasi
pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba;
rehabilitasi pecandu; saran diet; saran farmasi; saran medis untuk individu penyandang cacat; skrining medis; skrining medis
yang berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; terapi fisik; terapi psikologis untuk bayi; tes psikologis
untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022024756
: 04/04/2022 13:14:39
:
: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: BISKU NEO

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, BIRU
: 5
: ===suplemen makanan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024757
: 04/04/2022 13:16:17
:
: PT LINGGA TIGA SAWIT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA LINGGA TIGA.LINGGA TIGA, BILAH HULU. LABUHAN BATU, Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANOLI
: SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING - MERAH - HITAM - PUTIH
: 29
: ===Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Minyak canola; Minyak goreng (semprot)
berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kemiri; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan
diminum; minyak almond; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak biji delima; minyak canola; minyak colza untuk
keperluan kuliner; minyak goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang;
minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak
macadamia; minyak masak dalam bentuk spray; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk
konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak
safflower; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak wijen; minyak zaitun extra virgin
untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024758
: 04/04/2022 13:20:25
:
: AMRAN,SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN III DESA PAHANG, KEC. TALAWI, KABUPATEN BATUBARA, Kabupaten
Batu Bara, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yusnah Songket
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merha hati, Ungu, Biru, Orange, Silver, Gold
: 24
: ===kain songket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024759
: 04/04/2022 13:24:01
:
: Guangdong Mcdodo Industrial Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 3402, Building A, No. 30 Tianhe Straight Road, Tianhe District, Guangzhou
City, Guangdong Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mcdodo logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 9

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 169 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; jasa periklanan; jasa saran untuk manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; layanan
agen ekspor-impor; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; pemasaran; presentasi barang di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel selular; Penggandeng [peralatan pengolah
data]; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; casing untuk ponsel pintar; daya ponsel (baterai isi ulang); earphone; earphone
nirkabel; earphone untuk telepon seluler; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone; hub jaringan komputer; jam
tangan pintar; komputer; konverter untuk colokan listrik; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya tanpa kabel;
penyangga handset telepon dalam mobil; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; perangkat periferal komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024760
: 04/04/2022 13:24:40
:
: Kelvin Tengkiat Ng

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Marina Park Blok V / 14, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUIRE + Logo : suatu penamaan.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 25
: ===Celana jeans; 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 dalam; celana dalam wanita; helm liner [hiasan kepala]; jaket [pakaian]; korset [pakaian dalam]; legging
[celana panjang]; pakaian dalam; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024761
: 04/04/2022 13:24:43
:
: Kenny Edison

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. S.Parman No. 17 Lingkungan I RT 000/ RW 000 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang,
Kota Manado, Sulawesi Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LITTLE STAR SINCE 1975 + Gambar/Lukisan
: LITTLE STAR = Bintang Kecil = Merupakan Penamaan , SINCE 1975 = Sejak 1975

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, hijau, hitam dan putih
: 3, 5
:
===Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Cologne bayi; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pembersih untuk mandi
bayi; Perlengkapan mandi; Sediaan mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Tisu basah; Tisu basah bayi; balsam rambut; bedak bayi; cat
kuku; deterjen cucian; deterjen pencuci piring; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kit make-up; kondisioner rambut
untuk bayi; kosmetik; kosmetik dan make-up; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim pembersih; krim tubuh; krim untuk
mengurangi selulit; losion bayi; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion kaki tanpa obat; lotion
pembersih non-obat; lotion untuk mengurangi selulit; lulur; mandi busa bayi; minyak esensial; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak kosmetik; minyak mandi; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak pijat; minyak
rambut; minyak tubuh; parfum; pasta gigi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; sabun non-obat untuk
bayi; sampo untuk bayi; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan

740
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pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan===
===Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas
dan/atu selulosa; Minyak untuk keperluan medis; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin
tanpa resep; balsem yang mengandung obat; makanan untuk bayi; mencuci muka antibakteri dengan obat; pencucian vagina
untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; popok bayi; sediaan antibakteri; sediaan antijamur; sediaan
antiseptik; sediaan perawatan kulit obat; sediaan vitamin; semprotan antibakteri; suplemen vitamin cair; susu bubuk untuk
bayi; susu formula bayi; tablet vitamin; tetes vitamin; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu yang diresapi dengan
sediaan medis; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk
bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024762
: 04/04/2022 13:24:50
:
: PT. SINAR BINTANG REZEKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK MEGA GLUGUR MAS, JL. KLY SUDARSO LK. IX, GLUGUR KOTA,
MEDAN BARAT, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINGSTAR DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, KUNING EMAS, PUTIH
: 7
: ===Alat Semprot Elektrik; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Mesin dan alat untuk
pemolesan (elektrik); Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; alat penyemprot (mesin); mesin penyemprot air; mesin
penyemprotan; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; pot air kondensasi;
semprotan limbah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024962
: 05/04/2022 09:13:31
:
: Muhammad Praditya Romansyah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bumi Asri V C.83, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kaivan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18
: ===Dompet; Dompet paspor; Ransel; dompet kartu; tas bepergian; tas genggam; tas pundak; tas tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024965
: 05/04/2022 09:21:57
:
: SRI SUSMITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KRAJAN TIMUR RT. 002 RW. 004 DESA WONOREJO KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65251
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MITHA
:

591

Uraian Warna

: HIJAU

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 171 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===
: DID2022024993
: 05/04/2022 11:00:31
:
: OSCAR KUSUMA PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gabeng Raya No. 02 RT.008 RW.002, Jangli, Tembalang, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50274
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONV LABS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Ungu, Putih
: 9
: ===Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan
tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan
berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; 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; CD, DVD, dan media
perekaman digital lainnya; Kamera CCTV; Kamera cetak digital; Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik
pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis interaktif digital; Perangkat
Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio, gambar dan video; 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 keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat
lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan
pencetakan gambar digital; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami
gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat visual interaktif digital; Remote kontrol televisi; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; Timbangan digital (Digital Balance); USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); alat elektronik Global Positioning System [GPS]; antena televisi; 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; compact disc dan CD-ROM interaktif; keyboard komputer multifungsi; komputer;
komputer netbook; komputer tablet; 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; 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; media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam
bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat
lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; mouse komputer nirkabel; pemutar CD;
peralatan komputer; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak komputer (software) untuk media
pembelajaran; 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
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan
komputer global dan Internet; 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 mengenkripsi dan mengaktifkan
transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi
pertukaran; speaker untuk komputer; televisi; televisi, televisi LCD; timbangan elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022024994
: 05/04/2022 11:06:26
:
: Arif Gampang Utomo

540 Etiket

: Jl. Pondok Mas Barat No. 02 (Baros) Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Lewigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RESPIRO ESSENZO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana kerja; 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;
artikel pakaian untuk manusia; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian; mantel untuk
berkendara; pakaian dalam termal; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kerja; pakaian luar tahan air; pakaian
militer; pakaian olahraga; pakaian pengendara; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; 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, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi
pakaian; sepatu bot untuk berkendara; sepatu kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022024996
: 05/04/2022 11:09:28
:
: NG YOKING CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mutiara Taman Palem Blok C 19 No. 110, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURPLEBLOOM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu tua, silver, kuning, hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Kaos tanpa lengan; Sarung tangan bayi; Tutup kepala;
alas kaki; baju kaos [pakaian]; bra; celana; celana dalam; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian];
jas hujan; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022024997
: 05/04/2022 11:11:06
:
: PT. NUSANTARA INDAH KUSUMA

540 Etiket

: JL. KAPUK CENGKARENG KOMPLEK CITY RESORT RESIDENCE BLOK A NO.
96 (HAWAIAN), Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKALP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
:
===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,
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kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; 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; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan 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 lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pemutih kulit 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; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih poripori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan antipenuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; 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 wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; 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 perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
wajah; Semir sepatu; 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); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi;
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; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang
noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan
noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; 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
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; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair; garam mandi beraroma;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta
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gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik];
gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; 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; 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 pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; 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 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 after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; 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 dasar bedak; 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 pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; 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; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; 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; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; 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 nonobat 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
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bedak; make-up dasar bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; 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 untuk keperluan
pembersihan; minyak wangi; 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 wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk
aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik;
pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan
rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik
dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan
pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih
tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk
kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah
pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda;
penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil
untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; 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 scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan;
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; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan
deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun
krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi 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 pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun
tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi;
sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo
untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; 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 untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
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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 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; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan
kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa
obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan 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 pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; 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,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; 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; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [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 tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; 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; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; 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 minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2022024998
: 05/04/2022 11:12:03
:
: PT Flux Asia Solusindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Mas Murni No.17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Idenyaflux
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 35
: ===iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022024999
: 05/04/2022 11:21:20
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Green Nutraceuticals
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32
: ===Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025000
: 05/04/2022 11:22:02
:
: Arif Gampang Utomo

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Mas Barat No. 02 (Baros) Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Lewigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RESPIRO ROVERO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana kerja; Jaket garbadine [pakaian]; 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; artikel pakaian untuk manusia; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket
garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; 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; sarung tangan menjadi pakaian; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot untuk berkendara; sepatu kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022025002
: 05/04/2022 11:24:23
:
: FAHMI SAIFURROHMAN

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LA SUCIPTO VIII/27 RT. 005 RW. 005 KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERFA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING. PUTIH, HITAM
: 29
: ===Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Siomay;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji beku yang terutama terdiri
dari ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022025003
: 05/04/2022 11:32:53
:
: PT. NUSANTARA INDAH KUSUMA

540 Etiket

: JL. KAPUK CENGKARENG KOMPLEK CITY RESORT RESIDENCE BLOK A NO.
96 (HAWAIAN), Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKALP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan
kesehatan; Agen penjualan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Distributor alat kesehatan; Jasa agen
pemesanan makanan melalui internet; 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 broker perdagangan untuk
produk-produk farmasi; Jasa distribusi dan grosir barang; 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 ekspor impor; Jasa grosir di
bidang kosmetik; 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 layanan pengaturan penjualan untuk produkproduk farmasi; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan dan
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pembelian barang secara online; 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 pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; 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; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi dan
pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa
ritel atau grosiran; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan
kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan
dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika,
telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran,
energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan,
pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek,
pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Koperasi perdagangan;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan grosir; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; 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 penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; 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 grosir yang menampilkan wewangian; Layanan
toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); 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 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 toko ritel yang menampilkan wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; 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;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; 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,
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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 grosir barang-barang; 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,
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 alat laboratorium, farmasi dan
kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi penjualan (untuk orang lain); 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 makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko
pakaian ritel; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi franchise
(waralaba); advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen impor-ekspor; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa
agen pembelian; jasa agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan
dan minuman; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).;
jasa penjualan secara online; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa toko retail secara online yang berhubungan
dengan kosmetik; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa-jasa 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 penyediaan barang; jasa-jasa perdagangan online; 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, lencanalencana 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
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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, produkproduk 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 administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen eksporimpor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; 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 untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui
pos untuk kosmetik; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan,
perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor,
tampilan digital, dan akselerometer.; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau grosir untuk obatobatan; 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 hypermarket; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan ritel online; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; 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; layanan toko
ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; 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
waralaba dan ritel; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen
bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen penjualan; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui
suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan
menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; minimarket; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa;
pengaturan pameran dagang kosmetik; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan
melalui pos (direct-mail advertising); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan
grosir perlengkapan kecantikan; 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 diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perdagangan barang; perdagangan online; promosi
penjualan; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; proses administrasi pesanan
pembelian; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.;
toko swalayan; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025004
: 05/04/2022 11:33:32
:
: OUSMANE FOFANA

540 Etiket

: GRAHA RAYA FORTUNE BELLEZA BLOK D1 NO A6 TANGERANG SELATAN,
BANTEN, Kota Tangerang Selatan, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAROMAIN + BAHASA ARAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Parfum laundry; 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.; air parfum; colognes, parfum dan kosmetik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak
untuk parfum; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; minyak esensial; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022025005
: 05/04/2022 11:34:55
:
: RIVAI KUSUMANEGARA, S.H.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAV. MARINIR AB.IX.B RT.008/RW.013, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13450
: R Riri Purbasari Dewi S.H., MBA., LL.M.
: FIRA PATENT, Jl. Kartini Raya No 52/B2 Sawah Besar, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUSUMANEGARA & PARTNERS ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 45
: ===Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa-jasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan penelusuran persyaratanpersyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-ijin dan pemenuhan syarat
peraturan-peraturan; Konsultan hukum; Layanan Kurator dan Pengurus untuk Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak
untuk orang lain; jasa litigasi; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pengacara; jasa peninjauan standar
dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022025006
: 05/04/2022 11:37:34
:
: PT. STATIKA MITRA PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NIFARRO PARK ITS TOWER, LANTAI 6 UNIT 10, Nifarro Park, ITS Tower, Jl. Raya
Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Merpal Furniture
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 20
: ===kursi [kursi]; kursi direktur; kursi santai; lemari; lemari komputer [perabot]; loker; meja; meja kerja; meja komputer; meja
tulis; papan display; rak; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; sofa; tempat tidur; tempat tidur sofa; workstation komputer
[furnitur]; workstation memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025007
: 05/04/2022 11:42:38
:
: NANWANI HARESH THAKURDAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Antara No. 5-7 Rt. 007 Rw. 001
Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10710, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: neomica
: neomica : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 19
: ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan gulungan tahan air untuk bahan bangunan; HPL (Lembaran) untuk
furniture; Lantai Kayu Buatan; Lapisan untuk lantai (HPL); Panel berlapis untuk bangunan; Pelat penutup dan pelapis (bahan
bangunan bukan dari logam); Pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Strip
berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk
digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan bukan logam; bahan bangunan
non-logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan lembaran yang dilaminasi resin termoset
(thermosetting) dan papan yang dilaminasi resin termoset (thermosetting) untuk bangunan; kayu dilaminasi lem; kayu lapis;
laminasi dekoratif bangunan terutama terbuat dari resin sintetis; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin fenol untuk
bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin melamin untuk bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi dengan
resin poliester untuk bangunan; laminasi dekoratif yang tidak mudah terbakar yang terbuat dari resin melamin; lantai laminasi,
bukan dari logam; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; lapisan, bukan dari logam, untuk bangunan; lembaran untuk
bangunan; pelapis laminasi bukan logam; penghalang kebisingan yang terbuat dari kayu; penghiasan dan lantai kayu;
penghiasan kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022025008
: 05/04/2022 11:43:24
:
: PUTU ADNYANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan H. Muala Kemanggisan No. 32 RT. 001 / RW. 012 Kel. Palmerah , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIE AYAM TOP JEMPOLAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Kantin; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); hotel, motel, restoran, bar dan layanan
katering; jasa restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan katering keliling; layanan
restoran keliling; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar
dan kantin; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022025009
: 05/04/2022 11:43:51
:
: WAWAN DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN Mangga Tiga Permai Blok C 14 No. 7 RT/RW. 002/005 Kel/Desa. Paccerakkang
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90241
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADEO
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Biru
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
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
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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 antipenuaan; 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
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
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[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 obatobatan]; 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, wangiwangian, 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025010
: 05/04/2022 11:46:48
:
: Arif Gampang Utomo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Mas Barat No. 02 (Baros) Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Lewigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RESPIRO VELOCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana kerja; Jaket garbadine [pakaian]; Pakaian Olahraga; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian, yaitu, jaket,

740

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
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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; artikel pakaian untuk manusia; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi
pakaian; mantel untuk berkendara; pakaian (jaket) memancing; pakaian dalam termal; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian kerja; pakaian luar tahan air; pakaian militer; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022025011
: 05/04/2022 11:48:00
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Green Nutraceuticals
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; Minuman susu cair; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Susu cair dalam
kemasan; Susu full cream; Susu kental manis; Yoghurt; minuman berenergi berbahan dasar susu; susu; susu bubuk*; susu
kental===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022025012
: 05/04/2022 11:48:54
:
: Yayasan Aksata Pangan Indonesia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Karya Kasih Gang sawah No 1, Kota Medan, Sumatera Utara, 20146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aksata Pangan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat (#3a2313), Krem (#c4996c)
: 36
: ===jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung
untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022025013
: 05/04/2022 11:50:20
:
: PT. Heverlusis Sainsia Indonesia, Sihendra

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Harco Mas Mangga Dua Lt. 1 No. 43, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10730
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Generic
: Generik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan
analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing
reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan
laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan
gas untuk keperluan industri; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk
penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan
laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan laboratorium; peralatan
kromatografi untuk penggunaan laboratorium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022025014
: 05/04/2022 11:51:23
:
: NG YOKING CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mutiara Taman Palem Blok C 19 No. 110, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURPLEBLOOM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu tua, silver, kuning, hitam, putih
: 35
: ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang
dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online;
Layanan penjualan ritel online; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Toko serba ada; belanja online; jasa pemasaran; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa perdagangan online,
yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; layanan pemasaran online; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan
jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan online;
toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022025015
: 05/04/2022 11:53:11
:
: PARAMITHA PERMATASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM SUMBERWARAS INDAH II BLOK. C NO. 23 RT. 002 RW. 004
KELURAHAN KALIREJO KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEYZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue Nastar Keju; Kue kering (pastri); Kue-kue; brownies; kue kering kastengel; kue nastar; kue pai;

740
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kue putri salju; kue sus; roti*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022025016
: 05/04/2022 11:55:18
:
: JORANSYAH TJIK ZAHAR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanah Baru, Rt. 002/004, Kel. Tanahbaru,, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KING HORSE + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Sabun; Sabun Mandi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Tisu basah; Tisu deodoran; Tisu penyerap untuk wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; krim pembersih [kosmetik]; lotion
pelembab [kosmetik]; sabun cuci; sabun cukur; sabun deodoran; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sabun-sabun; shampo
rambut; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, Taiwan, R.O.C.
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Chinese characters
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===AIat perekam gambar; Alat pengukur energi termal; Aplikasi ponsel; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Dompet

: DID2022025017
: 05/04/2022 11:59:34
:
: Cathay Financial Holding Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

elektronik yang dapat diunduh; Kartu kredit; Kartu magnetik berkode; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu telepon;
Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Musik yang dapat diunduh; Papan tulis elektronik; Pembaca sidik jari biometrik;
Pengontrol jaringan komputer; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; 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 pengendali listrik; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang);
USB flash drive; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; adaptor penghubung dari server ke jaringan area
penyimpanan; alas mouse; alat pengolah data elektronik; alat untuk menghasilkan gambar; anjungan tunai mandiri [ATM];
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; 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; asisten digital pribadi;
baterai surya; baterai telepon genggam; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku elektronik; buku petunjuk dalam
bentuk elektronik; cakram optik; chip komputer; compact disc [hanya membaca memori]; daya ponsel (baterai isi ulang);
disket; disket komputer; file musik yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; film video; gambar yang dapat diunduh;
gelang identifikasi dikodekan, magnetik; generator fungsi digital; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM]
memori akses acak; kartu chip; kartu debit yang dikodekan; kartu ekspansi memori; kartu grafis komputer; kartu identitas,
magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu kunci yang disandikan; kartu magnetik
prabayar yang dikodekan; kartu microchip; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu telepon magnetik;
kartu telepon yang dikodekan; konsol distribusi [listrik]; label kode batang, disandikan; layar liquid crystal display [LCD];
magnet dekoratif; memori flash; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; modul RAM (random access memory);
monitor [program komputer]; monitor liquid crystal display [LCD]; panel kontrol [listrik]; panel layar kristal cair [LCD]; papan
pengumuman elektronik; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca kartu; pembaca kode batang; pembaca strip
magnetik; pemindai barcode; pemindai sidik jari; pemutar media portabel; pengendali daya; pengendali daya elektronik;
pengendali keyboard komputer.; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan penerima berkas gambar; peralatan telepon
nirkabel; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;;
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perangkat keras komputer dalam bentuk pengontrol drive; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk
pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; 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 untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit
yang aman; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
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; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat memori flash portabel;
perangkat penyimpanan data; perangkat telekomunikasi seluler; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan;
prosesor satelit; proyektor layar kristal cair; publikasi elektronik, dapat diunduh; scanner (pemindai); sirkuit terpadu; tag
elektronik untuk barang; tali ponsel; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tempat untuk telepon selular; terminal layar sentuh
interaktif; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik;
unit catu daya listrik, selain generator listrik; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022025018
: 05/04/2022 12:01:21
:
: Gigik Sugiyo Raharjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No.45 Blok B.86 Jakarta Selatan 12850, DKI
Jakarta, 12850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Indofarma Global Medika
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Tosca, Toscal Gelap
: 39
: ===jasa pengiriman obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022025019
: 05/04/2022 12:02:55
:
: PUTRIANA ANDAYANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JABARU II NO. 53 RT 03 RW 05 KEL. PASIR KUDA KEC. BOGOR BARAT
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUKUR INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: OREN DAN PUTIH
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah kurma; Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kurma;
Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik
dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Sediaan kurma; 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; kurma, dikeringkan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi;
minyak biji kurma; quark [produk susu]; susu; susu almon; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang
dewasa dan orang tua; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu domba; susu kurma;
susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022025026
: 05/04/2022 12:21:47
:
: Cathay Financial Holding Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, Taiwan, R.O.C.

740

540 Etiket
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740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Chinese characters
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 38
: ===Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; jasa/layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi;
komunikasi jaringan dengan nilai tambah; menyediakan akses ke database; transmisi berita; transmisi berita elektronik;
transmisi data melalui jaringan komputer global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025175
: 05/04/2022 20:10:28
:
: HB. SYARIF AHMAD ALZUPRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RA. KARTINI GANG MAWAR VI NO.51 RT.005 RW.003 KELURAHAN
MARGAHAYU, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDRUS Moslem Wear + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar hitam, tulisannya warna mustard dan putih
: 25
: ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Pakaian Pria; Pakaian muslim; baju busana muslim; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022025973
: 08/04/2022 03:57:05
:
: RIYANTO NUR CAHYO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngabean, RT. 001, RW. 012, Kel/Desa Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo,
Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gamila
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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
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mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
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 antipenuaan; 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
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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
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 obatobatan]; 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;
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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, wangiwangian, 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022025975
: 08/04/2022 04:19:29
:
: PT. BEMP PALMER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERMATA GREEN GARDEN B NO. 15 KEL. MARUYUNG - KEC. LIMO, Kota
Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURLEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda,Orange,Merah, Kuning, Hijau, Ungu
: 3
: ===Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin
pakaian; Pemutih pakaian; Pewangi pakaian; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun anti keringat; Sabun jerawat; Sabun
penghilang bau badan; bubuk sabun; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; produk sabun; sabun almond;
sabun batang; sabun beraroma; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun toilet; sabun tubuh; sabun untuk kulit;
sabun wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022025976
: 08/04/2022 04:37:29
:
: PT. BEMP PALMER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERMATA GREEN GARDEN B NO. 15 KEL. MARUYUNG - KEC. LIMO, Kota
Depok, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Biru,Orange,Merah, Kuning, Hijau, Ungu, Putih
: 3
: ===Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin
pakaian; Pemutih pakaian; Pewangi pakaian; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun anti keringat; Sabun jerawat;
Sabun penghilang bau badan; bubuk sabun; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; produk sabun; sabun
almond; sabun batang; sabun beraroma; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun mandi cair; sabun toilet; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun
wajah===
: DID2022025977
: 08/04/2022 06:23:46
:
: Haridudin

540 Etiket

: Jl. Rimba Kemuning LR. Buyut No. 109-1463 RT 024, RW 003, Kelurahan Ario
Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30128
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Arabia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 6
: ===Alat peregang untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang hubung tegangan); Atap dari logam, bagian dari
sel surya; Atap logam; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja ringan; Baja ringan seng; Batang hubung tegangan; Besi
tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Cetakan besi dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas
logam untuk pembungkusan dan pengepak; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Papan yang dipakai untuk berjalan
di atas tanah berlumpur atau basah dari logam; Pembatas jalan dari logam; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca;
Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca; Perkakas-perkakas penyaluran udara yang merupakan lubang-lubang angin
aluminium untuk memungkinkan tekanan dan pelepasan hampa udara atas gas-gas/uap bahan bakar; 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 atap dari logam; Sekrup bagian atas logam untuk
botol; Sekrup baja ringan; Sling dari logam untuk penanganan barang muatan; Tali dari logam untuk penanganan barang
muatan; Tembaga kasar atau setengah dikerjakan; Ubin lantai dari logam; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau
udara cair; atap baja ringan; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; bahan pembantu untuk patri, yaitu logam
campuran dan batangan logam; baja gulungan lapis seng; baja ringan seng; bata tahan api semi-logam; batang baja; batang
baja berongga; batang baja dingin-selesai; batang logam berulir; batang logam pengelasan; batang logam untuk pengelasan
dengan lapisan fluksi pengelasan; batang logam yang ditarik dan dipoles; baut jangkar logam untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; berlapis seng lembaran baja; besi; besi atau baja skrap; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam
hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; bijih besi; bijih seng; brankas [logam atau non-logam]; cangkir
peringatan terbuat dari logam non-mulia; dermaga portabel logam yang memperpanjang dari garis pantai atas air; foil logam
untuk kemasan; foil logam untuk membungkus; hambatan keamanan logam; hambatan keamanan otomatis dari logam;
hambatan kecelakaan logam; hambatan lonjakan logam untuk jalan; hollow baja ringan; ingot paduan seng; ingot seng; kawat,
bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; kecepatan benjolan logam; kontainer logam untuk penyimpanan
atau transportasi; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut; 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; material besi cor untuk rel kereta api;
molibdenum terikat dengan logam lain dalam bentuk lembaran, pelat dan foil untuk pembuatan lanjut; nok baja ringan; paduan
baja, tidak ditempa atau semi-tempa; pembatas penjaga dari logam; pintu lipat logam; pipa besi cor; rangka baja ringan untuk
bangunan; rangka logam untuk bangunan; reng baja ringan; saham dari logam untuk tanaman atau pohon; selang bahan
bakar minyak logam; seng; seng dan paduan; serbuk logam umum untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam untuk
digunakan dalam pembuatan; silinder logam untuk gas dikompresi atau cairan, dijual kosong; singkatan dari logam untuk
tanda-tanda jalan; staples logam untuk konstruksi atau keperluan industri; staples untuk konstruksi atau keperluan industri;
talang baja ringan; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan logam dan atap untuk itu; tembaga batangan
murni; timah batangan; tubing aluminium komposit untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda; ventilasi atap logam
untuk bangunan perumahan dan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022025978
: 08/04/2022 06:47:43
:
: PT. Urban Edukasi Indonesia

540 Etiket

: Perum Alam Bukit Raya Blok C6 No. 3 RT. 13 RW. 09, Kelurahan Kembangan,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61124, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61124
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740

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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 41
: ===Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone,
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Sekolah Penerbangan; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi
penerbangan pesawat; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi penerbangan; penyewaan simulator
penerbangan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022025979
: 08/04/2022 07:02:45
:
: Agung Dewantoro SE

540 Etiket

: Jalan Bangka II B Nomor 2 RT/RW 001/013 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12790, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIGAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 42
: ===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 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);
Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,
verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); data
autentikasi melalui blockchain; data sertifikasi melalui blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak
untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token
digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; jasa hosting situs web interaktif 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; 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
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 layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi
otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); 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
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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 menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi 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
alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun, mengembangkan, mengeksekusi,
dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang
memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa penyediaan protokol blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari
aplikasi yang didesentralisasi; 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; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end
dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca,
melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengeluarkan/menerbitkan 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 perangkat lunak untuk digunakan
dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan
open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang
digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit 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 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; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer
komoditas; menyediakan perangkat lunak untuk 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; 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 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
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam 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 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; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan
blockchain; menyediakan portal web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel,
kolom, dan panduan informasi dalam bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren pasar dan perdagangan;
menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas; platform
sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven
token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan
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) dan token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: D122022025981
: 08/04/2022 07:53:45
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: WAHYUNI PURNAMA SARI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gambah Luar Jl. A. Yani KM 3,5 RT/RW 002/001, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan, 71216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer Yunie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Pink
: 30
: ===Kue kering (pastri)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022026218
: 08/04/2022 15:40:22
:
: SUNATIS SANIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DARMOKALI TUGU 41 N RT. 09 RW. 03 KEL. DARMO KEC. WONOKROMO KOTA
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QOLBUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU TUA, KUNING
: 25
: ===Kopiah; jilbab; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026220
: 08/04/2022 15:42:19
:
: Laurence Ignatius Titus

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Catur No. 11 Poncol Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIKAELLA ISSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 40
: ===Pembuatan pakaian; jahit; jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk
orang lain); mencetak pada tekstil dan kain; pabrik kaos (pakaian); pekerjaan tukang jahit yang dipesan khusus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026221
: 08/04/2022 15:44:27
:
: FATMASARI WULANDARI,SH.,MKn

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BSB BERANDA BALI CLUSTER TAMAN UBUD G.8, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Monifa Florist
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Putih, Emas
: 44
: ===Toko bunga; jasa desain bunga; jasa desain penataan bunga; merangkai bunga; pembuatan karangan bunga; penyewaan
rangkaian bunga===
: DID2022026226
: 08/04/2022 15:52:51
:
: ESTI ANJARIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SIBOLONG RT 081 RW 020 KELURAHAN JATIMULYO KEC. GIRIMULYO KAB.
KULON PROGO, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55674
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Erdelini Asmavit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Putih
: 5
: ===Formula obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, ObatObatan, 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; ekstrak herbal obat; obat herbal; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026232
: 08/04/2022 17:02:28
:
: PT. HOMEDIK VISI ASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAND SERPONG MALL LANTAI 1 UNIT G/KA/05, Kota Tangerang, Banten,
15143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Prevent
: Prevent mempunyai arti Mencegah, Melindungi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah

740

tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alatalat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; 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, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat
penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat
radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; 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 retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa
periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam
barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan
data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui
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internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026235
: 08/04/2022 17:16:14
:
: MARTIN SATRIA DHARMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANGGIS NO. 35 RT. 007 RW. 011 KEL. KAUMAN - KEC. PEKALONGAN
TIMUR, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DLOID’S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Busana Muslim; Kaos t-shirt; Pakaian Tidur; Pakaian anak-anak; Pakaian olahraga; celana dalam pria; celana dalam
wanita; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; daster; jaket; jas; jas hujan;
kaos kaki; kemeja; kutang wanita; pakaian bayi; pakaian pria; pakaian untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026237
: 08/04/2022 17:17:17
:
: PT Juragan Sembilan Sembilan Corp

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Pasar Minggu No.9 RT002 RW 002, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J99 Corp
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 42
: ===Situs web; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi
yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026238
: 08/04/2022 17:18:01
:
: Achmad Tarich Wibowo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok F No. 20, Kota Depok, Jawa Barat, 16454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDE GARASI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning
: 41
: ===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; Presentasi pertunjukan secara langsung
atau pra-rekam dan/atau film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; penulisan skenario film; produksi
film di studio; produksi pertunjukan film dan video===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026240
: 08/04/2022 17:24:39
:
: DEWI NUR CHOLIZAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: METALON 667 EC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026241
: 08/04/2022 17:25:55
:
: Bellynawaty

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pantai Mutiara Blok SC No. 21, RT 010 RW 016, Kelurahan Pluit, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMPLY NATUREAL 4EVERGLO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN KUNING KEEMASAN
: 5
: ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan tradisional;
Ramuan herbal tradisional; 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 herbal organik dan nonorganik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; antioksidan [suplemen makanan]; ekstrak herbal obat; obat-obatan herbal;
sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan multivitamin; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026243
: 08/04/2022 17:28:32
:
: PT Juragan Sembilan Sembilan Corp

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Pasar Minggu No. 9 RT 002 RW 002, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J99 Corp
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Hitam
: 42
: ===Situs web; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa penyediakan
portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya;
layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; membuat dan memelihara halaman web;

740
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menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat,
mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; penelitian produk;
pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; penyediaan situs media sosial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026244
: 08/04/2022 17:31:50
:
: NI KADEK LAENA ARNITI, Drs. Ni Nyoman Musniwati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. BUNUTAN, Kabupaten Gianyar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAVANUNA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Emas, Coklat Muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim ,

540 Etiket

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; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bubuk sampo; Bulu
mata rambut asli; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala
dan tubuh; Highlighter badan kosmetik; Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; 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 untuk
perawatan kulit dan rambut; 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 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 pelurusan
rambut; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk
mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan
losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion
dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat
untuk rambut; 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 Wajah; 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, losion dan krem untuk badan dan kulit; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembersih
wajah (kosmetik); Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengkilap body mobil;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan
cat rambut; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim
kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; 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 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, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan
abrasif; Sediaan pengeringan rambut; 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 kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; 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.; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
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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; Strip untuk pori-pori 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 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; amonia untuk keperluan pembersihan; anti keringat (pembersih badan); astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pemoles untuk pengawetan
kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahanbahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm
rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak rambut; 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; bronzer kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker
tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cairan pembersih
untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat wajah; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens wajah; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; glasir rambut; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; 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; 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
bermain anak-anak, menandai kulit; 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 sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; 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; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antikerut; 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 dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan 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 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 pelurus rambut; 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 perawatan rambut; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pracukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim
siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan 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 dan
tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia
untuk dicuci; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; losion untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk rambut;
losion rambut; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya
bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion
pengencang untuk tubuh; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan kulit 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 tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan
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usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; 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; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker tanah liat yang membersihkan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat
dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam
proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mencuci soda, untuk
membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak memperbaiki rambut; minyak
pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak
tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; 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 menjadi
alat bantu penata rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; 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; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit; pencerah rambut;
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 rambut; pengkilau rambut dalam
bentuk semprotan; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyemprot tubuh; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; 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; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan
untuk perawatan rambut; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut
dan produk pemutihan; poles untuk kulit; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu,
persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; 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 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; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci
piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi
kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep
ruam popok dan lotion tanpa obat; 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;
scrub krim tubuh; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan hiasan rambut
[sediaan highlight]; sediaan kosmetik dan kecantikan; 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 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
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make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih badan; sediaan
pembersih otomotif; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan
dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil;
sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit;
sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan, melindungi
dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan
kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda
kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada 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 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 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 bahanbahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral,
atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk badan,
semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut;
semprotan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; 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; stiker seni tubuh;
susu kecantikan; susu pelembab tubuh; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; texturizers kulit; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan
pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; topeng
kulit kepala; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan
dan debu; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026246
: 08/04/2022 17:33:59
:
: JOSEPH TUHUTERU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TELAGA GOLF BLOCK C VII/6 RT005 RW008 KEL.SAWANGAN, KEC.
SAWANGAN, KOTA DEPOK, JAWA BARAT, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CALSIRON LIQUIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 1
:
===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

740
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bahan-bahan mentah organik; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; 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; Suplemen pupuk; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; kompos, pupuk kandang, pupuk; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kandang; pupuk laut; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur
tanaman budidaya pertanian; sediaan pupuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VUSE GO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Kartrid untuk
rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); kertas rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau untuk keperluan
inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat dan
bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau untuk
dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VUSE GO MAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Kartrid untuk
rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); kertas rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau untuk keperluan
inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat dan
bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau untuk
dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026300
: 08/04/2022 23:23:34
: 84925 12/11/2021 JM
: Nicoventures Holdings Limited

: DID2022026301
: 08/04/2022 23:24:59
: 85296 21/12/2021 JM
: Nicoventures Holdings Limited

: DID2022026328
: 09/04/2022 09:26:21
:
: ELISABETH SUMENDAP

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Margorejo Indah C-407, RT/RW : 003/008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan
Wonocolo,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60238
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEOPLAST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua
: 5
: ===Sediaan-sediaan untuk medis; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; kain kasa untuk keperluan medis; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti-gatal [antipruritik]; obat antijamur; pembalut
luka; perban untuk membalut luka; pita perekat untuk keperluan medis; plester; plester medis dan bedah; plester tempel untuk
keperluan medis; plester, bahan untuk pembalut; salep anti-gatal [antipruritik]; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk
perawatan luka; tisu basah antibakteri; tisu yang diresapi dengan sediaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026329
: 09/04/2022 09:27:37
:
: KUSMIANIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN PARK REGENCY BLOK I / 01 RT/029 RW/008 KEL. SEKARDANGAN
KEC. SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EL-Miy ( Eksotis alami untuk pelembab tubuh pada kulit )
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan brown
: 3
: ===pelembab kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026330
: 09/04/2022 09:36:30
:
: Syaipul Ramdhan, M.Kom

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Aria Santika No.43A, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten , Kota
Tangerang, Banten, 15114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO RESMI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS BINA SARANA GLOBAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH DAN ORANYE
: 41
: ===layanan pelatihan pendidikan komputer; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; pendidikan lebih lanjut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026331
: 09/04/2022 09:38:59
:
: PT ANNAYA CAKRA SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pagarsih No. 156, Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NOODLE MAPS

740

540 Etiket

Halaman 208 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran Spanyol; 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; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran;
Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging
panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Warung makan; Warung
penyediaan makanan sate; delicatessens [restoran]; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempattempat 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 makanan dan minuman; layanan
agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan
makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; lounge; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan restoran;
memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; pemesanan jasa katering; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan
makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan
suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; warung kopi; warung makan
tradisional; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026332
: 09/04/2022 09:44:52
:
: PT. Timur Adyacitra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bukit Alaya No.1 RT.70, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TIMUR DJAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 36
: ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa real
estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi
waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat,
yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; jasa agen real estat
untuk penyewaan properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa penyewaan
properti komersial; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; pembiayaan
proyek pengembangan real estat===

740

Halaman 209 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026333
: 09/04/2022 09:46:54
:
: Agusningsih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Johar Hijau raya No. 62 BGM PIK Rt. 004 Rw. 006, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QiuQiu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru
: 20
: ===Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantalan kasur; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa
memori; bantal dacron; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal guling; bantal hewan
peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal
penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal
perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; dasar
kasur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling berbusa; kasur
berpegas; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur per busa; kasur udara; tikar tidur siang [bantal atau kasur]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026334
: 09/04/2022 10:05:59
:
: JONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Platina Raya No 103, LX 3, Titipapan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20244
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOORLLAA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026335
: 09/04/2022 10:11:44
:
: DEWI SUSANTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Layar Permai 2 A No. 8 RT. 012 RW. 007, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RYKEMA
(beserta lukisan logo merk nya)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Hitam
: 3
: ===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

740

Halaman 210 dari 872

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 untuk pemutih kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik
cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Maker wajah
(Kosmetik); Parfum, eau de toilette; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; 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 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum rambut; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; gel
penyamakan [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan 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 perawatan kulit; kosmetik tabir
surya; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk kuku; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion
berjemur kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum penataan rambut; serum perawatan rambut;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; toner kulit; toner wajah; wax
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022026337
: 09/04/2022 10:19:37
:
: FARICA EDGINA YOSAFAT

540 Etiket

: Komp Banceuy Permai F5/21 RT 3/RW 3 Braga, Sumur Bandung, Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat, 40111
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Berry Baby
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, UNGU, HIJAU, COKELAT, COKELAT MUDA, KUNING
: 35
: ===Jasa penjualan; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026338
: 09/04/2022 10:19:46
:
: Johan Lingga Permana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Garuda No. 24 Perum BGI, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROKETTO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 43, 29
: ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy===
===ayam goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022026339
: 09/04/2022 10:22:11
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 211 dari 872

730

Nama Pemohon

: Tjio Frankie

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pantai Mentari Blok J-47, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VICTORY RACING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 12
: ===Bantalan untuk kendaraan darat; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Kampas disc;
Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Komstering, untuk kendaraan; Pegas peredam
kejut untuk kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Rantai penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk
kendaraan; Rem cakram untuk mobil; Shock untuk sepeda motor; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; bagian
kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bantalan (bearings) [kendaraan darat];
bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat;
bantalan roda untuk kendaraan darat; cakram rem untuk kendaraan; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem
untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor; mengemudi rantai untuk
kendaraan darat; penjaga rantai untuk sepeda; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan;
peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam kejut untuk kendaraan;
peredam kejut untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda
motor; puli sabuk untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; 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 transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem cakram
untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; sabuk karet untuk transmisi
kendaraan darat; stabiliser shock; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; tromol sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026340
: 09/04/2022 10:29:52
:
: Afdirman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AMILIN NO. 37, 005/002, KAMPUNG TENGAH, SUKAJADI, Kota Pekanbaru,
Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HA & Why
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan biru.
: 35
: ===Jasa toko eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel yang menawarkan
barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di tokotoko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili,
surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan
toko serba ada dan ritel; PASAR SWALAYAN; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik;
Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko boneka; Toko olahraga; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko yang
menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa jasa katalog toko eceran; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik
digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh
toko ban; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko
ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan perangkat
keras komputer; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk
perawatan kulit; pengecer toko serba ada; toko roti; toko swalayan; toko yang menjual minuman; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026341
: 09/04/2022 10:33:35
:
: NUR QALBI

540 Etiket

: JL. SABUTUNG NO. 36, RT/RW:005/003, Kel/Desa: GUSUNG,KEC : UJUNG
TANAH, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN, Kota Makassar,
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Sulawesi Selatan, 90163
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Esaskin Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, ungu, hijau, jingga, merah, biru
: 3
:
===Bedak padat untuk wajah; Busa (kosmetik) [Mousse]; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel pelembab kulit; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker wajah (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pomade bibir;
Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan mandi; Sediaan pelembab
untuk kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; 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; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah;
foundation cair; garam mandi tanpa obat; 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 pracukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit;
kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir;
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 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 pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim
pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim
wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; 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 setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi
[sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker
kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih
untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; minyak aromatik; minyak tubuh; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; parfum cair; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel)
wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
make-up; pensil untuk bibir; penyegar nafas; pomades untuk keperluan kosmetik; primer make-up; produk sabun; produk
untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk
mandi kaki; sabun cukur; 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 tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun
wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sediaan cukur; sediaan
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eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata
rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan penyegar nafas;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat; warna
pipi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026342
: 09/04/2022 10:36:54
:
: HERMAWAN SETIANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pancoran Raya No. 17 - 19, Glodok, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUANTARA KREASI RAYA IMAJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
:
===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan dan promosi kosmetik; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan
Antar(Drive Thru); Jasa agen penjualan untuk kosmetik; 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
grosir; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan;
Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan besar alat
listrik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko
penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Konsultan Niaga; Konsultasi
perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Layanan agen
ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; PASAR
SWALAYAN; Penjualan pakaian,; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Perdagangan besar
kosmetik; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA;
Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko makanan online; Toko pakaian ritel;
Toko perabotan; Toko serba ada; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko
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yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; distribusi barang promosi; iklan dan promosi
perusahaan; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa
grosir untuk pakaian; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penyediaan informasi yang
berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanan untuk promosi ecommerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa
retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan
pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan
sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin,
spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol;
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 besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko serba ada retail; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan iklan yang
berkaitan dengan pakaian; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan
toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan pakaian; menyediakan informasi gigi di bidang ecommerce; 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);
penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi
penjualan; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; stan penjualan makanan ringan; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko grosir
online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; 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; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko
swalayan; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026343
: 09/04/2022 10:43:03
:
: Stasha Nathalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Kejagung Blok : i No.12, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FabsterStage
: Pentas Fabster

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, putih
: 41
: ===Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026344
: 09/04/2022 10:56:25
:
: PT. CITRA VITA BUANA

540 Etiket

: Jalan M. Hasibuan Ruko Suncity Square Blok E. No. 18 Kelurahan Margajaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat., Kota Bekasi, Jawa Barat,
17141
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITRAMED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MAROON, HITAM, PUTIH
: 10
: ===Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Penghangat tubuh bayi; alat penghisap luka; aparat fototerapi
untuk tujuan medis; aparat radiologi untuk tujuan medis; lampu untuk tujuan medis; layar radiologi untuk tujuan medis;
penghangat bayi untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026345
: 09/04/2022 11:01:44
:
: PT. Timur Adyacitra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bukit Alaya No.1 RT.70, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: alaya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau avocado dan putih
: 36
: ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa real
estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi
waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat,
yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; jasa agen real estate
untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti
dan real estat; manajemen real estat dan properti; pengembangan properti dan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026346
: 09/04/2022 11:08:51
:
: Stasha Nathalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Kejagung Blok : i No.12, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FabsterBrew
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026347
: 09/04/2022 11:25:51
:
: HASAN SUMARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. COKROAMINOTO NO.09 RT 001 / RW 007 KEL. GEDONGOMBO KEC.
SEMANDING, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62381
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARMINU + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Hitam
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026348
: 09/04/2022 11:26:42
:
: STEVEN BOY

540 Etiket

540 Etiket

: Green Garden Blok N7 No. 12, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11520., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Rita Wihardja S.H.
: HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar 1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Telpo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan jingga.
: 9
: ===Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kas register,
perangkat untuk menghitung; Mesin kiosk; Mesin pembayaran; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan untuk memproses
pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran
elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik
termasuk smartphone, tablet dan laptop; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Terminal-terminal interaktif; alat pembayaran
elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pencatat absensi elektronika; alat pengolah data dan
komputer; alat validasi tiket elektronik; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kamera; kamera inframerah; kamera multiguna; kamera pengawas; kamera web;
kamera yang diaktifkan gerak; kas register; komputer; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik
untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; 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;
layar sentuh komputer; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis; mesin antrian; mesin faktur; mesin hitung; mesin
kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; monitor [perangkat keras komputer]; monitor tablet; monopod untuk
alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai
gambar; pemindai termal; 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 foto dan video interaktif,
yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video
digital; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular, tablet dan alat-alat
selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras
komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen;
perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data
elektronik; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat penyimpanan data komputer; piranti keras
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komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen,
yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel;
piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara
elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran
elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan
nirkabel; printer untuk digunakan dengan komputer *; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik;
scanner (pemindai); 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; superkomputer; tablet digital; terminal entri data keamanan
yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal komputer; terminal
komputer biometrik; terminal layar sentuh interaktif; terminal pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik;
terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; timbangan elektronik;
timbangan elektronik digital portabel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026349
: 09/04/2022 11:28:26
:
: MINAR YATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA AMPUKUNG RT 003/000 KEL. AMPUKUNG, Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MRB GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA & EMAS
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

740

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 aftershave (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
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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
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 antipenuaan; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026424
: 10/04/2022 11:54:37
:
: MICHAEL HADIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Pejaten Mas 18 RT. 012 RW. 002, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURE'S SLEEP.AT.HOME + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 20
: ===Bantalan kasur; Lemari anak-anak; Lemari berlaci; Lemari bufet; Lemari kecil; Lemari rias; Lemari setelan; Meja samping
tempat tidur; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); bantal;
divan dari kayu; guling; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur latex; kasur lipat; lemari; lemari
besi; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari obat;
lemari pajangan; lemari pakaian; lemari piring; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang
logam; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022026425
: 10/04/2022 12:00:28
:

540 Etiket

Halaman 219 dari 872

730

Nama Pemohon

: FELIX SIMON

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gg. Delima I No. 18 RT. 016 RW. 005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIME & ERA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Celana jeans; Celana panjang denim; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos
tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Topi kupluk; alas
kaki; bandana; celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; celana pendek denim; jaket bomber; kaos
berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kemeja berkerah; pakaian untuk olahraga; penutup kepala; sendal; sepatu; syal;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026426
: 10/04/2022 12:43:15
:
: Lutfirrahmandika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Chengho Blok A14 No.16, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AVARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Suplemen diet dan
tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk
teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplement bernutrisi; antioksidan
untuk suplemen gizi; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan
untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet kolostrum; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen gizi mineral; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026428
: 10/04/2022 13:57:19
:
: RAHMAT INDRA SAKTI, SH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PERUMTEL V / 23 BLOK C2 TELKOMAS, RT/RW 002/003, BERUA , Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEGALTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, EMAS, PUTIH
: 45
: ===Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum
di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak
dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum
di bidang pasar modal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam
Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Pengurus dalam Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait

740

Halaman 220 dari 872

pendaftaran merek Internasional; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk:
sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum
internasional; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
dukungan hukum; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak cipta film; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan
hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak
tambahan di bidang pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang
berkaitan dengan produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum
yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi;
jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan
pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan
pengelolaan dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan
eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan
dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi
dan keamanan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang
berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan aspek hukum waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi film,
televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri
dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum]; jasa lisensi karya
musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual
di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum];
jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan
hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur
hukum; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa pembuatan akta
tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa
penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa
penasihat hukum; jasa penasihat hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan
dengan waralaba; jasa pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan
nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang
kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang
berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa
pengacara; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi
manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan analisa
pelanggaran; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; menyediakan informasi dalam
bidang kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026430
: 10/04/2022 15:25:14
:
: Andi Machfud Mulyadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Dosen Unhas Blok. R 38, RT/RW 003/010, Tamalanrea Jaya, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIGALAPANKAOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa penjualan online untuk

740

pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; 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 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;

Halaman 221 dari 872

Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan
olahraga; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; 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; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel;
Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa toko retail secara online berupa rekaman
suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan
grosir 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 pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026431
: 10/04/2022 16:26:27
:
: HESTY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DELI INDAH III NO 5P LKXKELURAHAN PULO BRAYAN KOTAKEC MEDAN
BARATSUMUT , Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOMEI! (MEREK DAN LUKISAN)
: Karakter mandarin "好味" pada logo dibaca "Ho Mei" dengan arti "Enak"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, HIJAU, MERAH. PUTIH
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; 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; 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 menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Menyediakan
fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan
katering; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering
makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makanan
dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; 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 sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara
sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; rumah makan===

740

Halaman 222 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026464
: 11/04/2022 06:15:25
:
: Livia Aprilia, Elvina Juliawati

540 Etiket

: Flamingo Timur 2 No. 38, The Springs, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten
15332, Kabupaten Tangerang, Banten, 15332
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOSETTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Krem, Kuning, Merah Muda, Hitam, Putih
: 18
: ===Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana
untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; celana
untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; kalung anjing peliharaan; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung untuk hewan
peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan
pakaian untuk binatang; mantel untuk kucing; pakaian anjing; pakaian hewan peliharaan; pakaian untuk hewan peliharaan;
pembawa hewan peliharaan; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; sepatu anjing; tag (label) hewan peliharaan secara
khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan; tali pengekang untuk anjing; tali pengikat
untuk kucing; tali untuk melatih anjing; tas untuk membawa hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026465
: 11/04/2022 06:30:56
:
: PT. Urban Asia Industri

540 Etiket

: Banjar Pekilen, Kelurahan Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali 82181, Kabupaten Tabanan, Bali, 82181
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKIN MANDATORY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===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; gel tahan lama untuk keperluan 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 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan kulit anti penuaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026466
: 11/04/2022 06:31:53
:
: PT. Urban Asia Industri

540 Etiket

: Banjar Pekilen, Kelurahan Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali 82181, Kabupaten Tabanan, Bali, 82181

Halaman 223 dari 872

740

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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MANDATORY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===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; gel tahan lama untuk keperluan 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 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan kulit anti penuaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026535
: 11/04/2022 11:28:39
:
: NIKO KURNIAWAN YAN PUTRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GIANYAR C4 No. 33, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOTOSHIBA
: MOTOSHIBA = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 9
: ===Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk
senter; akumulator [baterai]; baterai; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium;
baterai lithium-ion; baterai penyimpanan listrik; baterai sekunder lithium; baterai untuk kendaraan; baterai yang dapat diisi
ulang; baterai, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026536
: 11/04/2022 11:29:25
:
: Michael Widjaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah Blok B4/1, Kel. Semanan, Kec. Kalideres
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Merah
: 35
: ===Toko mainan anak-anak; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan;
layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel untuk mainan
(alat permainan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022026537
: 11/04/2022 11:29:46
:
: PT. ISC PRATAMA SUKSES

540 Etiket

Halaman 224 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ruko DC Mall No.31 Batu Selicin Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISC INK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Jingga, Putih, Merah
: 2
: ===Botol tinta diisi dengan tinta; Botol tinta untuk printer; Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Tinta cetak, selain tinta
mesin stensil; Tinta, botol tinta (terisi), paket tinta (terisi) dan kartrij tinta (terisi) semuanya untuk mesin fotokopi, printer digital,
printer komputer, printer ink jet, printer ink jet format besar, printer barcode, dan printer digital multi-fungsi yang
menggabungkan penyalinan dan/atau memindai dan/atau kemampuan mengirim faks; botol tinta (diisi) dalam kemasan
eceran; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk mesin fotokopi; kartrid tinta terisi untuk printer; kartrid tinta
terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner, terisi; paket tinta (diisi) dalam kemasan ritel; pasta [tinta] printer; pasta
tinta tato untuk menandai ternak; pengencer untuk tinta; pengental dan pengeras untuk tinta; perekat untuk digunakan sebagai
zat pengering untuk pelapis dan tinta; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; siccatives untuk digunakan
sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak termokromik;
tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi ulang; tinta kering; tinta logam untuk digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk
digunakan dalam pencetakan; tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta stempel; tinta tato; tinta tipografi; tinta ukiran; tinta
untuk balutan kulit; tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta
untuk kulit; tinta untuk menandai; tinta untuk menandai ternak; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; tinta untuk
mesin fotokopi; tinta untuk printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta untuk printer inkjet; toner; toner untuk printer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026538
: 11/04/2022 11:30:53
:
: CHANDRA, ROMI WIJAYA

540 Etiket

: JELAMBAR TPI 1 BLOK PJ NO. 9, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GG GOTCHAGATCHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM, PUTIH
: 28
: ===Boneka natal; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; 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; aksesoris
pakaian boneka; alat permainan elektronik; alat untuk game; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; ayunan bayi untuk taman bermain; bob-giring; bola karet; boneka
(puppets); boneka bayi; boneka berbicara; boneka lembut; boneka tangan; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang];
hwatu [kartu remi Korea]; kartu domino; kartu permainan; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing untuk
bermain kartu; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; mainan *;
mainan bayi; mainan karet; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan mandi tiup; mainan perkembangan bayi; mainan
untuk bayi; mainan untuk mandi; mandi bola arena bermain; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan elektronik;
mesin permainan hiburan; mesin permainan video; pakaian boneka; patung lembut mainan mewah; peralatan yang dijual
sebagai satu unit permainan kartu; permainan; permainan dan alat-alat permainan; permainan elektronik genggam untuk bayi;
permainan kartu; permainan memori; permainan peran; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan;
permainan untuk mesin game; puzzle tipe kubus; uta-garuta [kartu remi Jepang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026539
: 11/04/2022 11:32:50
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

Halaman 225 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN PIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Tua dan Coklat Muda
: 41
: ===jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; layanan hiburan;
layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh taman
rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan
musik; layanan klub malam [hiburan]; layanan pusat hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara musik live untuk
tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan
budaya; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026540
: 11/04/2022 11:38:49
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JointCare + Lukisan
: JointCare + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Abu-abu.
: 5
: ===Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk
penggunaan/keperluan industri; Bantal mata untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal
linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Minuman berbahan dasar empon
- empon (jamu); Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Minyak Telon; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada
otot, sendi dan lutut; 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 untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Produk dan sediaan farmasi; Produk kesehatan mata; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan
gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan
jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet;
Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen gizi dan
makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen
makanan (supplement diet); Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplement; Susu diet untuk wanita
hamil, laktasi dan menyusui; Vitamin untuk sendi dan tulang; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan;
antihipertensi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bakteri probiotik [suplemen makanan]; berkumur
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet rasa buah; ekstrak herbal obat;

740

Halaman 226 dari 872

ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; formulasi bakteri probiotik
untuk penggunaan medis; gel anti-inflamasi; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
imunostimulan; kapsul tambahan herbal pria; kolagen untuk keperluan medis; kompres mata; koyo detoksifikasi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan 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; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan untuk bayi;
mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet; minuman untuk detox
(keperluan medis); minyak angin aromaterapi; minyak terapi untuk kesehatan; obat herbal; obat pereda nyeri; obat tetes mata;
obat tidur; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk mencuci mata; pati
untuk keperluan diet; pelembab kulit obat; pencernaan untuk keperluan farmasi; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pil
pelangsing; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal
untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; reduksi kolesterol;
royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; salep anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan
jaringan yang rusak; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi atau obat tetes mata
antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk
digunakan sebagai obat tetes mata; 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 virus; 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 penggunaan mata; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan;
sediaan multivitamin; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan pelangsing
untuk tujuan medis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu
menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan vitamin dan mineral; sediaan-sediaan makanan diet;
semprotan anti-inflamasi; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat
makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi
melalui perendaman kaki; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen diet
atau zat gizi tambahan; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan;
suplemen diet herbal; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen herbal; suplemen makanan
dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar
protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet 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 kesehatan;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan yang mengandung bahanbahan alami; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen probiotik; suplemen tambahan nutrisi dan diet; susu formula bayi; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh
pelangsing untuk keperluan medis; tetes mata; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; zat dan sediaan diet
untuk penurunan berat badan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026541
: 11/04/2022 11:40:16
:
: PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Semanan Raya No. 27, Daan Mogot KM.16 Rt.04. Rw. 06, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih dan biru
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,

740

alas kaki, topi, dan tutup kepala; Tutup kepala; baju kaos (t-shirt); ban pinggang (pakaian); celana formal; celana kasual;
celana panjang; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek untuk wanita; jaket [pakaian]; kaos berkerah; kaos
oblong; kemeja formal; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian formal; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian,
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alas kaki dan tutup kepala; selop; sendal; sepatu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026542
: 11/04/2022 11:41:54
:
: PT. Sriboga Flour Mill

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daniprisma Plaza Lantai 2 & 3, Jl. Sultan Hasanudin Kav. 47-48 Melawai Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sriboga Daun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih.
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Biji-bijian dan
hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak;
bahan makanan untuk hewan ternak; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan pertanian; pakan yang
diperkaya protein untuk pakan hewan; sediaan untuk pakan ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026543
: 11/04/2022 11:44:04
:
: The French's Food Company LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 24 Schilling Road, Suite 1, Hunt Valley, Maryland 21031, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRENCH'S & DEVICE
: FRENCH’S = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Kue; bahan pengganti kopi; biji cokelat; biskuit-biskuit; cuka; es; garam, mustard; gula, madu, tetes (treacle); kopi;
lada; ragi, baking powder; rempah-rempah; sagu; saus; tapioka; teh; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026545
: 11/04/2022 11:47:10
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan
: NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Teh dan teh herbal; kapsul berisi seduhan herbal; madu herbal; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); tablet madu herbal [permen]; teh (bukan untuk keperluan medis); teh herbal, selain untuk penggunaan
obat===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026546
: 11/04/2022 11:48:02
:
: Rosinta

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bagusrangin No.8 RT/RW 001/007 Kel. Lebakgede Kec. Coblong, Kota Bandung,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZELIHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Pakaian muslim; baju busana muslim; celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana
pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; gamis; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026547
: 11/04/2022 11:50:43
:
: UMBAR BASUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Medali RT/RW 002/003 Ds. Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan
, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOEDJONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH,HITAM
: 24
: ===Kain Batik; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BARASUBS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===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 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;

740

: DID2022026548
: 11/04/2022 11:51:21
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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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 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 GadoGado; 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 pemanispemanis 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 steelcut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempahrempah, 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; Gulagula 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
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tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; 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
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; Kuekue 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 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
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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); 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 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 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
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manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan
Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa;
Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus
salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan
dasar coklat; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus
kental untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim;
Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik
untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan
aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan;
Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar
pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus;
Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan
tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; 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 (kuekue); 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; bijibijian 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 (gulagula); 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
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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; 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;
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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; gulagula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; 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 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
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berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup 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 buahbuahan; 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]; mizuyokan-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
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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 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 herbal, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam
membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen 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; potonganpotongan 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
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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
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; 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); untiruntir 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

Halaman 238 dari 872

[gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022026549
: 11/04/2022 11:59:29
:
: GILLIE CHANDRA CHANG

540 Etiket

: GREEN GARDEN BLK M-3/11 RT/RW 002/010 KEL. KEDOYA UTARA, KEC.
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMU INDONESIA + LUKISAN
: IMU merupakan singkatan dari Intelligence and Music

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hijau tua, hijau muda, orange/oranye, ungu, putih, hitam, pink/merah muda
: 41
: ===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
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; jasajasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; layanan hiburan musik; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
musik, video, dan film; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; menyediakan
konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast
dan siaran web; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan musik secara multimedia; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan podcast di bidang
musik dan hiburan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; produksi
dan penerbitan musik; produksi konser musik; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026550
: 11/04/2022 11:59:51
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan
: NATURAL CHOICE SlimWell + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 32
: ===Air minum kesehatan berakali; Konsentrat jus buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman ekstrak buah
atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; jus
buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026551
: 11/04/2022 11:59:58
:
: LIDA

540 Etiket

: JL. MESJID NO.124 B, LK II MEDAN, KEL. KESAWAN, KEC. MEDAN BARAT, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20111
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MRS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 12
: ===Klakson sepeda motor; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Standar tengah sepeda motor; Stang Jepit; Tiang rem
belakang sepeda motor; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah
pencurian untuk kendaraan; as roda; bagian-bagian stang; bak kopling kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat];
bingkai plat nomor kendaraan; bola setir kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; cover pelindung
mesin untuk kendaraan; disc brake; fairings untuk kendaraan roda dua; gantungan barang untuk motor; gas spontan; handle
rem/kopling; hub untuk roda sepeda motor; jalu peddock; jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok
untuk kendaraan; kaca depan; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; klakson elektrik
untuk kendaraan; klakson roda kemudi; kulit jok; kursi anak-anak untuk kendaraan; master rem kit; mudguards untuk
kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan roda dua; pegas [kendaraan darat];
pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung radiator motor;
pelindung shock depan motor; pentil untuk ban kendaraan; penutup as roda motor; penutup ban untuk kendaraan; penutup
baut spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup rangka; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup
stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan;
pijakan motor(bordes motor); pro guard; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat];
sarung jok untuk kendaraan; sarung motor; selang / kabel rem; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk
sepeda motor); sepatu rem untuk kendaraan darat; setelan rantai; sistem peringatan bersuara; spakbor; standar kendaraan;
standar peddock; standar untuk kendaraan darat; tabung shock depan; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang;
tempat barang untuk kendaraan; tromol; tutup kenalpot; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup pentil; tutup roda tengah;
velg jeruji; velg racing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026552
: 11/04/2022 12:00:27
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JointCare + Lukisan
: JointCare + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Abu-abu.
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Nata de coco; 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; Yoghurt; agar-agar
siap saji; agar-agar*; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; minuman berbahan dasar yogurt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026553
: 11/04/2022 12:06:16
:
: PT. Indolumas Grease

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapuk Kencana No. 36A, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKE IT WORK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 2, 4
: ===Pelapis pelindung, kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah tekstur untuk permukaan

740

logam dalam bentuk coran dan ekstrusi; Pelumas anti karat; Pelumas, minyak, dan preparat anti karat; Prussian blue (zat
pewarna); anti karat untuk sistem pendingin mobil; bubuk perak; campuran cat; cat *; cat anti karat; cat berbasis resin sintetis;
cat dalam bentuk bubuk; cat dasar (sealer); cat krayon untuk menandai ternak; cat minyak; cat minyak untuk digunakan dalam
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seni; cat minyak untuk seniman; cat perak untuk keramik; cat resin sintetis; cat semprot aerosol untuk menandai ternak; cat
untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam pembuatan keramik; cat untuk digunakan dalam
pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lantai beton; cat untuk menandai ternak; cat untuk mesin; cat untuk
penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan terhadap grafiti;
cat untuk seni dan kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis, pernis; emulsi perak [zat pewarna]; foil perak [daun]; karbon hitam
[pewarna]; kertas untuk mewarnai telur Paskah; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan; lapisan anti lengket dalam
bentuk cat; logam dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam dalam bentuk
daun dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk
digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan,
dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; logam non-ferrous dalam bentuk foil untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
logam non-ferrous dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; meni (cat
dasar); mineral spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; mordan *; mordan [fiksatif] dalam sifat pernis; mordan [fiksatif]
untuk warna air; mordan untuk digunakan dalam industri; mordan untuk kayu dan kulit; mordan untuk kulit; pasta [tinta] printer;
pasta perak; pasta tinta tato untuk menandai ternak; pelapis anti karat; pelapis berpigmen dalam bentuk cat; pengawet
terhadap karat dalam sifat pelapis; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pengencer cat; pengencer cat
untuk pelapis anti-grafiti; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras untuk tinta; pengental untuk cat;
pengental untuk zat pewarna; perekat untuk digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pewarna alami;
pewarna belerang; pewarna berbasis resin sintetis; pewarna larut minyak; pewarna mordan; pewarna naphthol; pewarna
organik; pewarna sepatu; pewarna sintetis; pewarna tato; resin alami untuk digunakan dalam pembuatan perekat; resin alami,
mentah; saffron [pewarna]; sandarac (pernis); sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan;
sediaan pelapis untuk logam; sediaan pengental (organik) untuk cat; siccatives [sediaan pengering] untuk cat; siccatives untuk
digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk pelapis; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta;
siccatives untuk lak; sienna earth (zat pewarna); sumac untuk pernis; tinner untuk cat dasar; tinta cetak; tinta cetak mesin
stensil; tinta cetak termokromik; tinta sablon; tinta stempel; tinta tato; toner; zat pewarna pigmen; zat pewarna untuk tato===
===Gemuk pelumas; bahan bakar; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gemuk industri; minyak dan gemuk
industri; minyak pelumas; minyak rantai; oli pelumas dan gemuk; pelumas padat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026554
: 11/04/2022 12:06:41
:
: PT Immunotec Profarmasia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Biak No.24 A, Jakarta Pusat, 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMPRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, dan Merah
: 40
: ===pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk keperluan promosi dan iklan pada barang orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026555
: 11/04/2022 12:08:29
:
: PT REJEKI BERKAH NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL RAYA BUNTU TIMUR NO. 44 JATILARANGAN SELATAN KEMRAJEN
BANYUMAS JAWA TENGAH, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53194
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REBAHAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA BIRU MUDA DAN ABU ABU
: 43
:
===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah
kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan

740

Halaman 241 dari 872

akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan
minuman]; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan
akomodasi hotel; Perhotelan; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran,
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel;
jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan
akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa
hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa
penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel;
layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah
kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan;
layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe
dan bar; layanan informasi hotel; layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel
atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan
pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan
untuk hotel; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi
online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi di hotel
dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan
hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara
pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi
kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan
dinding untuk hotel; penyewaan penutup lantai untuk hotel; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan
makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; sewa tirai untuk hotel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026556
: 11/04/2022 12:09:34
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN PIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Tua dan Coklat Muda
: 37
: ===Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; 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; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan dan struktur lainnya;
konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan, bendungan dan
jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur
lainnya; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi interior bangunan; pengembangan real estat [jasa bangunan dan
konstruksi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026557
: 11/04/2022 12:10:58
:
: PT. BEA SARI JELITA

540 Etiket

: Jl. Trans Sumatra km.26,5 RT01/01, Kel. Tanjung Ratu, Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung

Halaman 242 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEE BRAND
: Bee = tawon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, hitam kuning, putih, merah, orange
: 3
: ===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; deodoran untuk manusia; make-up [kosmetik]; parfum dan cologne; pasta gigi; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; sediaan
aromaterapi; sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan larutan pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026558
: 11/04/2022 12:12:50
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JointCare + Lukisan
: JointCare + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Abu-abu.
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Teh dan teh herbal; kapsul berisi seduhan herbal; madu herbal; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); tablet madu herbal [permen]; teh (bukan untuk keperluan medis); teh herbal, selain untuk penggunaan
obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026559
: 11/04/2022 12:16:56
:
: YAYASAN PIJAR MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Dewi Sartika, Nomor 9, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUTURE SKILLS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning (Philippine Yellow, Kode Hex #FFC901) dan Biru Dongker (St. Patrick's Blue, Kode Hex #192874)
: 41
: ===Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,

740

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.;
Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan konsultasi
pendidikan; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan
simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas
konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni,
bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya
[pelatihan] atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Menyediakan
informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang

Halaman 243 dari 872

administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Penyediaan pelatihan secara online; coaching
[pendidikan dan pelatihan]; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pendidikan dan pelatihan
yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online di bidang sumber daya manusia dan
sumber daya manusia (HCM); jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan
di bidang teknologi; 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 yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang
usaha; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan
menyelenggarakan seminar; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi,
akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak
komputer; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di
Internet; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan,
konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar
pelatihan; menyediakan pelatihan on-line; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan
organisasi; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global;
penyediaan program pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet
video-on-demand yang berkaitan; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026561
: 11/04/2022 12:21:54
:
: The French's Food Company LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 24 Schilling Road, Suite 1, Hunt Valley, Maryland 21031, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRENCH'S & DEVICE
: FRENCH’S = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 29
: ===buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging;
jeli, selai; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; saus buah; telur, susu, dan produk susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026562
: 11/04/2022 12:28:39
:
: Liston Sembiring, Nuansa Putra Kaban, S.Sos

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kiara Sari Utama III No. 6, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUTATA : suatu penamaan.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih.
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

540 Etiket

540 Etiket

dalam kemasan; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Linimen [obat gosok]; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak Esensial (essential oils) untuk
keperluan pengobatan atau medis; Minyak gosok; Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat;
Obat-obatan (dalam bentuk jamu); 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 -

Halaman 244 dari 872

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; desinfektan; minyak obat; minyak pijat
obat; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; ramuan jamu; suplemen makanan dalam bentuk bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026563
: 11/04/2022 12:29:06
:
: Dr.drg.ERNIE MADURATNA SETIAWATIE,M.Kas,Sp Perio(K

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Permai Tengah IV/BB-26,RT.001,RW.006,Kelurahan Mulyorejo,Kecamatan
Mulyorejo,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning;Putih;Biru;Merah muda
: 3
: ===gel untuk gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026564
: 11/04/2022 12:31:31
:
: Andri Eka Soesanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Satria Raya Blok XII no 19 RT 007 RW 020, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAMIENA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUIH
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

740

540 Etiket

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
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and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; 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 garisgaris 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 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;
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
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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,
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
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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
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
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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
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;
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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 nonobat 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
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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,
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,
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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 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
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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 nonobat 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
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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,
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; sediaansediaan 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; sediaansediaan 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;

Halaman 254 dari 872

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 nonobat; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026564
: 11/04/2022 12:33:48
:
: Ayu Paranitha Hartono Putri, Shella Arrum Wardhani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dakota Selatan II No. 2, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40534
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ars medika
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: biru, merah
: 35

540 Etiket

Halaman 255 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Distributor alat
kesehatan; 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
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan
dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan
pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan
untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk
alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator
(AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara
elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat
kesehatan, dan kosmetik; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis,
termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif,
bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan,
sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan
perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran,
pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan
teknologi informasi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan toko ritel di bidang suplemen
makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Manajemen administrasi dari konsultan
kesehatan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan
mencapai sasaran yang ditetapkan; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar;
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; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; layanan
administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir
untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan;
layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel
untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; manajemen
administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; nasihat
yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak dengan
pembayar perawatan kesehatan; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; program pemberian
insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang
ditetapkan; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; toko alat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026565
: 11/04/2022 12:35:57
:
: Thomas Tandoyo Tan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Dharmahusada Indah A23 Kelurahan Mojo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: LOMBOK

540 Etiket

Halaman 256 dari 872

566

Arti Bahasa

: LOMBOK = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah - Kuning - Putih - Hijau
: 24
: ===Kain Batik; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); kain sarung; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022026566
: 11/04/2022 12:36:00
:
: Tjeng, Andy Aderland

540 Etiket

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VILLA AOG WATERFALL + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Kuning
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa vila; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa biro akomodasi
[hotel, rumah kos]; jasa kafe; jasa katering hotel; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026567
: 11/04/2022 12:37:33
:
: BETTI MERDIANI PUTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA KOTA BANI, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38326
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mamma BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau , Putih
: 3
: ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D242022026568
: 11/04/2022 12:37:37
:
: KRESMA PUTRANGGA HASTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HOS COKROAMINOTO GG. MACAN IV/8C CEMARA RT/RW 001/253
KEL/DESA MONJOK BARAT KEC. SELAPARANG, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, 83122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELLGOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning, Hitam
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian wanita===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 257 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026569
: 11/04/2022 12:41:56
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JointCare + Lukisan
: JointCare + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Abu-abu.
: 32
: ===Air minum kesehatan berakali; Konsentrat jus buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman ekstrak buah
atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; jus
buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026570
: 11/04/2022 12:42:58
:
: Chechep Dhian Wahyudhi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Rajawali 17 Rt 03 Rw 01 ds Tambakromo kec Geneng Kab Ngawi
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 63271
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MANG IDING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH,HITAM,KUNING,BIRU
: 29
: ===Siomay; Tahu Bakso; bakso; bakso ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026571
: 11/04/2022 12:44:47
:
: PT. Petro Nusa Kita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tongkol No: 6AE-AF., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Huruf warna hitam dengan warna abu-abu untuk latar belakang.
: 12
: ===ban bus; ban truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; casis untuk kendaraan darat; kampas rem
untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; pelek roda; rangka kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026572
: 11/04/2022 12:45:48
:
: PT BERSAUDARA CUAN TERUS

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Urip Sumoharjo Nomor 9, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50517

Halaman 258 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COOAN ARTISAN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Putih, Oranye
: 25
: ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; 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; baju; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju setelan; baju untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026573
: 11/04/2022 12:47:02
:
: Politeknik Negeri Ketapang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rangga Sentap, Dalong, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, 78813
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Amplang Agro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih
: 30
: ===Amplang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026574
: 11/04/2022 12:47:48
:
: DANIEL BUDIARTO LINDRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Darmo Permai Selatan V No. 26, Kel. Pradah Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60226
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEKO ON THE ROAD + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, merah, abu-abu, putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive
Thru); Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); MINI MARKET; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba
ada; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Toko serba ada; bantuan pemasaran; belanja
online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan waralaba dan ritel; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen penjualan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; penelitian pemasaran; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; perdagangan online;
perencanaan strategi pemasaran; supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026575
: 11/04/2022 12:50:23
:
: Gunawan Abdul Aziz, Lc

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Al Madaniah I Blok A No. 71, RT 008 RW 002, Jaticempaka, Pondokgede, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Quroish Bakery + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih dan coklat
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; donat; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026576
: 11/04/2022 12:53:43
:
: YAYASAN PIJAR MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Patra Raya III Nomor 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL FUTURE FELLOWS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Navy (Space Cadet, Kode Hex #142850) dan Tosca (Tiffany Blue, Kode Hex #00B8B8)
: 42
: ===Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan
global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram
audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain
dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar,
komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan
perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem
analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem
komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan
dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi
dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa
dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem
komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel
pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan
kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli,
memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan /
atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan
transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi
keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan
menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses,
mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan
asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting
aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan,
mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan
publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari
untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan
pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain,
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis
data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan program komputer dan
aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di

740

Halaman 260 dari 872

bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan
realitas tertambah (augmented reality)] di internet; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk
melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; 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); layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan
menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan
komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan
nirkabel atau internet;; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer;
menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat
anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan program komputer; pemrograman perangkat lunak
untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026577
: 11/04/2022 12:56:59
:
: REISHA NOVANDITA SUWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SOREANG BANJARAN NO. 328A, RT. 001/ RW. 009, DESA SOREANG,
KEC. SOREANG KAB. BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: reishaglow
: reishaglow merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, putik, cokelat
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Bahanbahan 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 .; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; 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 pelembab kulit
beraroma; 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 menghapus make-up; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
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;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik);
Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; 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; Pundi berisi
bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk perawatan
pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari
wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan
untuk perawatan kulit bayi; 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);
Senyawa wewangian; Spray wajah (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan
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wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; air linen beraroma; air parfum; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali
atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma
diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma;
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; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; 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; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi; 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 pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin
tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; 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; cat krom; cat wajah; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah;
esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; foundation
cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter kuku;
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; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang
sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; kerucut pinus beraroma; 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 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;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim boot; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; 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 malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; 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 ruam popok tanpa obat; 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 mandi; 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; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar
cat kuku; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; 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 pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
beraroma; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam
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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; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker
kaki untuk perawatan kulit; 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 mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [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
sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; 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
digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk
industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air
aromatik; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu
penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur
dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; paket 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; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat;
pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku; penyedap
untuk minuman [minyak esensial]; penyegar nafas; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung 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; 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 scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat
aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah;
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah
dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa
pengobatan; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun, sabun 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; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep
ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah;
sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; 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 meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
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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 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 mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan
nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; 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 mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir
tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; 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 non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk
kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perbaikan kuku; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur;
sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi
udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir sepatu dan krim; semprotan antistatik untuk
pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; 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; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih,
pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sumbu diresapi dengan wewangian untuk
kamar wewangian; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; 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; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik;
terpene [minyak esensial]; tips kuku; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung
obat; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna pipi; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026578
: 11/04/2022 13:00:32
:
: PT. Wahana Solusi Pintar

540 Etiket

: Menara Batavia Lantai 24
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat, 10220
, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAMPIKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye
: 11
: ===Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode)===
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320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026580
: 11/04/2022 13:06:14
:
: CALIB BUDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILA MUTIARA GADING, Blok D2, No. 8, RT 003, RW 013, Desa Setia Asih,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17215
:
:
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: Merek Kata dan Lukisan
: NASI GORENG KAMBING MAS GARENG
: Tidak Ada Terjemahan
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510

Uraian Barang/Jasa

: Warna latar belakang : KUNING. Tulisan 'Nasi Goreng Kambing' : MERAH dan Tulisan 'MAS GARENG' : PUTIH.
: 30
: ===Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi
Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi goreng katsu;
bumbu nasi goreng; nasi goreng===
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Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026581
: 11/04/2022 13:07:54
:
: REISHA NOVANDITA SUWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SOREANG BANJARAN NO. 328A, RT. 001/ RW. 009, DESA SOREANG,
KEC. SOREANG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOERA by Reisha
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510
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: cokelat, putih, krim, merah muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter
untuk penjualan es krim; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan secara online; Invoicing perpajakan; 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
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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 konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan
manajemen pusat data; 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 sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Konsultan Niaga; 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 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 eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan iklan, pemasaran,
dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan kosmetik,
persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir;
Layanan perantara bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; 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 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; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub
rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; 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;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan
perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitian
perniagaan dan pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi
perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu
dan Hasil produksi madu; 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.; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; 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 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
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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 laporan bisnis (komersial); Peragaan barang;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perdagangan besar kosmetik; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet
dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; 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 Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari
tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual kosmetik; Toko-toko
Grosir Elektronik; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir
untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan
eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa penjualan hasil laut; jasa
penjualan ikan; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; 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 yang berhubungan dengan
produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; 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 toko retail sehubungan dengan hadiah; 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; jasajasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk 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,
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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, lencanalencana 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; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; konsultasi yang berkaitan dengan
pencarian sponsor; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan
mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; 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 pemesanan
eceran melalui pos untuk kosmetik; 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 toko ritel menampilkan kacamata;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online
yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
minimarket; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan pameran
dagang kosmetik; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara
langsung; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk
konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan
bisnis dan / atau komersial; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja
pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); promosi penjualan; publikasi naskah publisitas/iklan; riset pemasaran di
bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; toko roti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026582
: 11/04/2022 13:10:24
:
: MARUJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA KESAMBEN WETAN RT 05 RW 01 DRIYOREJO-GRESIK
, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: padepokan gedang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,hijau.kuning
: 31
: ===Buah segar; buah segar; buah, segar===

740

540 Etiket

Halaman 268 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026583
: 11/04/2022 13:10:59
:
: RUDY MULYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Gardena 2 Blok G 1, Nomor 21, RT. 005, RW. 014, Kelurahan Pegadungan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: InProtein
: InProtein merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih, dan Emas
: 1
: ===protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein serangga larva untuk
digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga larva untuk digunakan dalam pembuatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026584
: 11/04/2022 13:11:50
:
: Andrean Kasim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dukuh no. 23B RT08/RW17, Kel. Lagoa, Kec. Koja
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BANDREXX MOTORSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; layanan ritel
yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan
bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022026585
: 11/04/2022 13:12:05
:
: PT BERSAUDARA CUAN TERUS

540 Etiket

: Jl. Urip Sumoharjo Nomor 9, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50517
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COOAN ARTISAN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Putih, Oranye
: 40
: ===Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam
berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); pabrik kaos (pakaian); pabrik pembuatan kaos (pakaian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026586
: 11/04/2022 13:12:51
:
: PT ADITAMA PLASTINDO MULIA

Alamat Pemohon

: Banjar Wijaya Cluster Asia B 29/20, Cipete, Kota Tangerang, Banten, 15142

540 Etiket

Halaman 269 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIKEMAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk
pembungkus; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik untuk keperluan umum;
kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sampah plastik; selotip [alat
tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026587
: 11/04/2022 13:19:24
:
: PT Palembangparagon Mall (Arthur Felix Kalesearan)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Angkatan 45 Kompleks PS R-118 Lorok Pakjo Ilir Barat I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 30137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PSx
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: P: Hitam, S: Hitam ; x : Orange & latar putih
: 35
: ===Layanan pusat perbelanjaan (Mall)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026589
: 11/04/2022 13:26:49
:
: EDWARD SAIYIDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAMPUNG KARANG ANYAR RT/RW.002/004 KARANG SARI, KECAMATAN
NEGLASARI, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEISAPI PRO INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Orange & Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Pondok
penyediaan makanan sate; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan
makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung penyediaan makanan sate; jasa katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran khusus menyediakan
makanan sate; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026590
: 11/04/2022 13:28:45
:
: DANIEL BUDIARTO LINDRA

Alamat Pemohon

: Jl. Darmo Permai Selatan V No. 26, Kel. Pradah Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota

740

540 Etiket

Halaman 270 dari 872

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Surabaya, Jawa Timur, 60226
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEKO ON THE ROAD + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, merah, abu-abu, putih
: 9
: ===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 telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Kartu kredit; 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
untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; 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; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan melihat
resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat
seluler; kartu chip elektronik; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit dan kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam
pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan
mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
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 yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan
pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan,
pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya;
perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak untuk analisis
data bisnis; perangkat lunak untuk membuat pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk memproses pembayaran
elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah
platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan
komputer; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; program komputer multimedia interaktif; program
komputer untuk pemrosesan data; program perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam
bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026591
: 11/04/2022 13:28:57
:
: Uly Darojah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bukit Randuagung Blok AL 8 No 1 Kebomas,Gresik
, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIRACLE NEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: CREAM
: 32
: ===minuman sarang burung walet===

740

540 Etiket

Halaman 271 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026592
: 11/04/2022 13:30:40
:
: Agung Purnomo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jahidan RT 3 RW 02 Désa Ngadirejo Kec Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57163
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mbaloeng igo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, dan Hitam
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Restoran; Restoran daging panggang; Warung makan;
layanan kafe dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026593
: 11/04/2022 13:31:57
:
: PT Catur Jaya Solusi Bersama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp Masnaga Jl gunug kerinci II Blok A no 897, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17136
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 3C
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, orange, merah
: 35
: ===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.; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan konten teks, data, gambar, audio,
video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan
jaringan elektronik dan komunikasi lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026594
: 11/04/2022 13:33:03
:
: DWI INDARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RANDU TAWANG RT.02/03 SUPENUH SUGIO LAMONGAN
, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNDA IÍN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH HATI
: 30
: ===bumbu masak===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 272 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026608
: 11/04/2022 13:50:33
:
: Liana Heni Triswati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Bambu Hubuny 12.a Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13890
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Liaana Secret
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna merek menggunakan warna gold
: 3
: ===krim kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026772
: 12/04/2022 04:24:17
:
: NIHAYATUL AULAD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM CEMPAKA ASRI I NO. 5 RT 003/017 MALANGJIWAN - COLOMADU
KABUPATEN KARANG ANYAR, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NA Mask
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Merah < Hitam dan Kuning
: 10
: ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan
bedah; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026835
: 12/04/2022 11:51:49
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 7
: ===Mesin pencelupan warna (tekstil); Mesin penjepit; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Penyemprot cat (
sprayer ) dengan udara; alat mesin penggiling; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat
pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; kopling dan
peralatan untuk transmisi daya, selain untuk kendaraan darat; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk
kendaraan darat; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk mesin; kopling, selain untuk kendaraan darat; mesin
cetak; mesin dan peralatan mesin; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin pemotong; mesin pengecatan; mesin
penyegel untuk keperluan industri; mesin pertanian; mixer [mesin]; pembudidaya pertanian; penyemprot otomatis untuk
lukisan elektrostatik; peralatan mesin; transmisi untuk mesin; transmisi, selain untuk kendaraan darat===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026836
: 12/04/2022 11:57:17
:
: TINI KUSLAENI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darussalam Utara II RT/RW. 001/006 Kel/Desa. Batusari Kec. Batuceper, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOGAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning dan Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan

740

Halaman 274 dari 872

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 antipenuaan; 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
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;
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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 obatobatan]; 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, wangiwangian, 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026837
: 12/04/2022 11:58:00
:
: YOHANNES WIJAYA

540 Etiket

: JL. PULO MAS III H/9, KEL. KAYU PUTIH KEC. PULO GADUNG, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REGULUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH
: 37
: ===Manajemen konstruksi (pengawasan); Pengembangan perumahan; instalasi dapur; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor rumah; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; pemasangan
alat pemanas; pemasangan alat sanitasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan elektronik untuk
digunakan di bidang otomasi; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; pembangunan
dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perbaikan gudang; pembongkaran rumah dan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026838
: 12/04/2022 12:01:25
:
: candy zhou

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kavling Polri Blok B-II Nomor 614 RT. 001 RW. 010, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUMINAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===COP LAMPU KENDARAAN; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; RUMAH LAMPU KENDARAAN;
lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
kendaraan; lampu rem untuk kendaraan; lampu untuk kendaraan; map-lampu baca untuk kendaraan; menerobos lampu untuk
kendaraan darat; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022026839
: 12/04/2022 12:14:37
:
: ANNA LESTARI WIDJAJA

540 Etiket

: JL. KINTAMANI 1 NO. 29, RT 001/007, KELAPA GADING BARAT, KELAPA
GADING , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VG GRANIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 19
: ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik,
papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga
penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; Batako; Batu bata
ringan; Genteng; Granit; Jendela PVC; Lantai Kayu Buatan; Lantai kedap air; Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi
vinil; Panel dinding plastik; Panel kayu; Panil bangunan bukan dari logam; Papan atau panel; Pintu PVC; Pintu kaca; Plafonplafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin lantai;
Ubin, bukan dari logam; aspal jalan; atap gelombang plastik; atap, bukan dari logam; bahan bangunan beton; bahan bangunan
dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan sintetis; bahan pelapis jalan; batu
alam; batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata
untuk lantai; batu paving; eternit; eternit gipsum; genteng gipsum; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; granit;
gypsum [bahan bangunan]; jendela vinil; jendela, bukan dari logam; kayu lapis; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan
api; kerikil; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen pintu kayu; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis;
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lantai kayu; lantai keramik; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai,
bukan dari logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; marmer; marmer [bahan bangunan]; mural ubin, bukan dari
logam; pagar, bukan dari logam; panel bangunan, bukan dari logam; panel drywall [bahan bangunan]; panel kaca untuk
bangunan; panel lantai, bukan dari logam; papan dinding gipsum; papan kayu; papan kayu lapis; papan lantai, bukan dari
logam; papan vinil pembentuk lantai; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; pintu kayu; pintu vinil; pintu, bukan dari
logam *; pipa drain keramik; profil kayu; semen putih; ubin batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi
perapian; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding
keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding,
bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin keramik
mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk
lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum;
ubin langit-langit keramik; ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin
lantai gipsum; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar;
ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin
tembikar; ubin untuk jalanan; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026841
: 12/04/2022 12:21:50
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE RICHMOND ISLAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan yang dipasang di
luar ruangan; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; 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, rumahrumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang
lain; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui
jaringan komunikasi global termasuk Internet); Promosi secara online pada jaringan komputer; Pusat perbelanjaan yang
menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko serba ada; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat
perbelanjaan di situs web; administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; beriklan di majalah, brosur, dan koran;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; iklan; iklan dan promosi perusahaan; iklan online;
iklan real estat komersial atau perumahan; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi terkait dengan
manajemen pusat perbelanjaan; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
bangunan perumahan dan hotel; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
perumahan; 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; pencarian sponsor; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi
penjualan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi pameran dagang; tokotoko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026842
: 12/04/2022 12:25:24
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 8
: ===Alat pemotong (pisau); Alat pengasah mata pisau; Pedang (senjata); Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau
cukur, non-listrik; Sudip untuk digunakan seniman; alat utilitas (alat tangan) multi fungsi; gagang pisau logam; koki pisau;
pedang; 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 [tangan alat];
pisau berburu; pisau cukur; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau dapur; pisau daur ulang; pisau lipat; pisau meja
stainless steel; pisau plastik; pisau rumah tangga; pisau sekali pakai; pisau terbuat dari logam mulia; pisau untuk pisau cukur;
pisau utilitas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh seniman; tongkat pedang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026843
: 12/04/2022 12:26:14
:
: Widodo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sam Ratulangi Gg. Bukit II No. 16 LK III, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mitra Sehat & Aman
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih, Hitam
: 16
: ===Tisu; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; tissue kertas kering; tisu kering; tisu kertas;
tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik;
tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026844
: 12/04/2022 12:28:42
:
: Sony Kusuma

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Clowok Rt. 001 RW. 005
Kel. Kenteng Kec. Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALE REGENCY + Gambar/Logo
: BALE REGENCY = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, hitam dan putih
: 36
: ===agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan;
agent tanah dan bangunan pemukiman; jual beli tanah; pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pengelolaan tanah dan
bangunan pemukiman; penyewaan apartemen; pialang tanah dan bangunan pemukiman; sewa guna tanah dan
pemukiman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026845
: 12/04/2022 12:28:47
:
: SHIMANO INC.

Alamat Pemohon

: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN, 5908577

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Januar Ferry S.Si
: PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASTERTUNE + HURUF KANJI ONAGA
: Onaga merupakan kanji Jepang yang merujuk pada "burung murai bersayap biru". Atau bisa juga
diartikan sebagai "berekor panjang" (long-tailed).

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026846
: 12/04/2022 12:30:30
:
: PT PAKINDO JAYA PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TANGKIS NO.1 DESA SADANG KECAMATAN TAMAN, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61257
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARUDAINDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Kuning
: 31
: ===Makanan Hewan Peliharaan; konsentrat untuk pakan ternak; makanan bebek; makanan ternak; makanan udang
(makanan ternak udang); pakan ikan; ransum ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026846
: 12/04/2022 12:30:31
:
: SUSIANA HENDRO, S.E., M.M.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Turi No. 11, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal merah, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FISIOTERAPIKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 44
: ===Jasa keperawatan; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Klinik kecantikan; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Pelayanan
keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; chiropractic,
fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa perawatan pribadi (perawatan
medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan
dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi penyembuhan; layanan bantuan keperawatan di rumah;
layanan kebidanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan pijat kaki; layanan rawat jalan
dan rawat inap; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan terapi; memberikan
informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian
pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; pekerjaan yang
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berhubungan dengan terapi; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); penyewaan
peralatan medis; perawatan [medis]; perawatan kesehatan; pijat terapi; rehabilitasi fisik; terapi fisik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026847
: 12/04/2022 12:32:35
:
: Soe Min Joenoes

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gandasuli No 4, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HEROGLOSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; kosmetik; lilin lantai; produk pembersih rumah tangga; sabun-sabun;
semir untuk furnitur dan lantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026848
: 12/04/2022 12:33:51
:
: PT. Karya Mulia Digital Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tifa Lantai 8 Suite 803, Jalan kuningan barat no. 26, RT 06 RW 01,
Kuningan Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: muslimpocket
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: lambang merek berwarna hijau dan tulisan muslimpocket berwarna hitam
: 9
: ===aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk
layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan
mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026849
: 12/04/2022 12:37:49
:
: Muhammad Faslan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gerilyawan No 121 Abepura , Kota Jayapura, Papua, 99351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 25
: ===pakaian, alas kaki dan tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026850
: 12/04/2022 12:39:37
:
: Robby Sutanto

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Taman Mekar Raharja I No.26, RT/RW 004/004, Kel/Desa. Cibaduyut Wetan,
Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: asiroladies
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Jubah; Kulot; Pakaian; baju rajut (pakaian); celana; celana panjang; jaket [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]; jas-jas luar yang panjang; manset; mantel panjang; pakaian dari kain linen; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian
luar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026851
: 12/04/2022 12:41:33
:
: RETNO WULANDARI, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Delima III / 4, Jambusari Indah, Krajan, Wedomartani, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55584
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SWAKARTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Kapital Berwarna Hitam
: 36
: ===Administrasi urusan keuangan; Analisis data keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran
mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR & Humanitarian; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Agribisnis; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Emas
dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Air; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Perhotelan,
Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Industri dan Manufaktur
(Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Maritim; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Media dan
Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan dan Sekuritas (Banking & Securities);
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 Pembiayaan Keuangan; Jasa administrasi
keuangan; Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan
dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa
keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota
komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa
keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa
konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa manajemen kekayaan, yaitu

740
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perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di
bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta
sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga
Keuangan Mikro); Jasa penasehat keuangan; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penyaluran dana amal; Jasa perencanaan
keuangan dan manajemen keuangan; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa simpanan
dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen
keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi
komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa-jasa blockchain
solution/fintech dalam bidang keuangan; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline;
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; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui
jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Layanan amal,
yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan
olahraga; 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 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 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,
perbankan dan kredit; Layanan keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan
konsultasi strategi keuangan; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah
asuransi yang berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan manajemen investasi dan
keuangan; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu
keuangan dan kartu pembelian; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara
keuangan; Layanan perdagangan keuangan; 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; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan asuransi dan keuangan; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Memberikan
informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Mengatur keuangan untuk film,
pertunjukkan televisi, produksi film; Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses
ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan jasa
pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan
pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang
dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Pelaksanaan studi keuangan dan penyiapan laporan
keuangan; Pelaporan pajak penjualan dan penggunaan yang bersifat ketetapan pajak (keuangan); Pemberian informasi yang
berkaitan dengan keuangan; Penanggung jawab keuangan; Penatausahaan keuangan program pensiun karyawan dan
program pensiun; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan;
Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengguna
skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan yang melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai
tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian
keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penyedia keuangan; Penyediaan informasi mengenai
layanan bimbingan keuangan; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi pajak
(layanan keuangan); Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi
perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau
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lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi
terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi
dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan
konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan
dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan
penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi,
kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di
bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan
pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi
yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut,
jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan
manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia
informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi,
layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi
untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya),
layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan
situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data,
statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen
(keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman
angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian,
asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan penukaran keuangan untuk perdagangan sekuritas, saham, saham
(stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyewaan, peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu
keuangan dan data yang terkait dengannya; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas, perdagangan
mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan
asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Rekonsiliasi transaksi keuangan;
Saran keuangan dan layanan konsultasi; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi
dan olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga atau budaya; Survei keuangan; administrasi keuangan dari rencana tunjangan perawatan
kesehatan; analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis
keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan yang
berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan
yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; asuransi, urusan keuangan,
urusan moneter, dan urusan real estat; bantuan dalam bentuk penyediaan jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi
sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk
turunan lainnya; broker derivatif keuangan; broker investasi keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi;
broker keuangan, hipotek dan pinjaman; broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya; dukungan dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis keuangan; evaluasi keuangan; evaluasi
keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri gas;
evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan
yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri
minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri pertambangan;
evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan real estat; evaluasi keuangan serat
alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol; hipotek, perbankan, manajemen investasi,
perwalian dan jasa penasihat keuangan; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang
cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi dana untuk tujuan amal;
investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang program penyeimbangan
karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di bidang sekuritas;
jaminan keuangan [layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen,
penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa analisis
investasi, manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan
investasi; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai
pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa analisis portofolio keuangan; jasa asuransi dan informasi keuangan dan
konsultasi; jasa asuransi dan keuangan; jasa bantuan keuangan; jasa bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas
keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi dagang; jasa evaluasi
biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa
evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa
evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa
informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet;
jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi keuangan; jasa
investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan
manajemen portofolio; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa
jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; 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 dalam bidang real estat, yaitu,
akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen komersial, industi dan multi-family properti; 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 otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa
keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang
berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan
dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan
dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani
derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan yang
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berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan
yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan yang
disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa
perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan
ekuitas; 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 keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang
virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
pertukaran keuangan untuk perdagangan 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; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik 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; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata uang melalui jaringan komputer; jasa keuangan,
yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas
swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas,
saham, obligasi keuangan); 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 konsultasi
keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan,
manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun keuangan; jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan;
jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen aset
dan keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan
keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa pemeliharaan
keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset
digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen
keuangan; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa penasehat keuangan strategis; jasa penasihat keuangan
yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan
lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan
dengan usaha patungan; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; jasa pengadaan keuangan bisnis; 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 penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu,
mengorganisir dan mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan
mengontrol diabetes; jasa penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi,
analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi
modal; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan
informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan
transaksi keuangan yang aman; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk
keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang
lain; jasa perantara pabean keuangan; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan; jasa
perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi
dan produk turunan lainnya; jasa perencanaan anggaran [nasihat keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan
dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan
untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa
perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa pinjaman keuangan; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sponsor keuangan; jasa
transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan
langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara
online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan
transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan dari ekonomi berbasis token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan
secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan
yang menampilkan nilai tukar; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks
aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang
portofolio investasi aset digital; jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; keuangan, investasi dan
manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui
jaringan komputer global; kliring keuangan; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang
lain; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi
keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi
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keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang broker real
estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi keuangan di
bidang 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; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan
di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan, perusahaan dan
perusahaan (enterprise); konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan
anggaran dan memantau anggaran; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi yang
berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan
intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang
berkaitan dengan urusan keuangan; layanan broker investasi keuangan; layanan evaluasi, konsultasi dan keuangan yang
berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar
keuangan; layanan informasi, pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi;
layanan jaminan keuangan; layanan keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yaitu layanan kartu nilai
tersimpan pemrosesan pembayaran mata uang digital kepada pihak ketiga dan transaksi kartu kredit dan kartu debit
elektronik menyediakan rekening nilai tersimpan on-line dalam
lingkungan elektronik; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan
dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan,
yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas
(securities); 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 keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan hibah keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan
pajak (keuangan); layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui
jaringan komputer dan komunikasi; 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 penelitian keuangan; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis;
layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas;
layanan penilaian keuangan; layanan penilaian keuangan untuk kendaraan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan
penilaian, berbentuk penilaian keuangan; layanan perantara keuangan; layanan perbankan dan keuangan; layanan
perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik,
yaitu pengelolaan aset digital; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan
keuangan online; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran efek keuangan; 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; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan
tanah; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen investasi keuangan;
manajemen kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran
pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja
mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen
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keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari
rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi;
manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen
keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien
untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan
pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek
bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan
saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen
pencatatan keuangan; manajemen portofolio keuangan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan
dan real estat komersial; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko volatilitas
keuangan; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan urusan keuangan online;
memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan hibah dan penghargaan
keuangan di bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang
pelatihan bahasa Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan
amal; memberikan hibah keuangan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi dan analisis melalui
Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan;
memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi;
memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang 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;
memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; 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 di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara
online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal;
memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait sumbangan amal
sebagai bagian dari perencanaan perumahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hibah keuangan di bidang
pendidikan melalui situs web; 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 informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan
layanan penggantian farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian
pasien; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen
keuangan melalui web; memberikan investor dengan informasi keuangan; memberikan jaminan keuangan; menganalisis dan
menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film;
mengatur keuangan untuk program radio; mengatur keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek
konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga, budaya dan hiburan; mengatur transaksi keuangan; mensponsori
keuangan pameran dan acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan;
menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan
indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas tertentu/pilihan; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online,
peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa
keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data
komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; 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 layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan manajemen
keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan dan
penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; nasihat keuangan di bidang
waralaba; organisasi koleksi amal; pemberian informasi keuangan tentang saham; pemrosesan transaksi keuangan;
pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui
telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara
serta kegiatan perusahaan dan budaya; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan
di bidang manajemen risiko; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai
penelitian medis; pengaturan dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengelolaan investasi
keuangan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; pengelolaan
keuangan dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan
keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan
program dan layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan;
pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening
tabungan; pengelolaan keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif;
penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan sub-indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain;
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pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf;
pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana
amal melalui balapan sepeda statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui
penjualan perangko amal; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan
amal dan penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; penilaian
keuangan; penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan
kredit perusahaan; penilaian keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan
penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian risiko keuangan; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan
penelitian keuangan; peningkatan keuangan; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia informasi
berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa
mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan
korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan
pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi keuangan mengenai
obligasi; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyediaan bantuan keuangan untuk program
dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas,
kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas
filantropi; penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; penyediaan situs web yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelesaian transaksi keuangan
untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; penyiapan laporan keuangan; peramalan keuangan; perbankan
elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan
komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang
dapat diunduh; perdagangan elektronik instrumen keuangan; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk
turunan lainnya secara online; perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset
digital (digitized assets); perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan
keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan laporan
keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; persiapan
laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat;
pertukaran keuangan; riset dan analisis investasi keuangan; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian,
perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang waralaba; saran
keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; saran
keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pensiun; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor
keuangan acara seni visual; sponsor keuangan acara teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan
pendanaan program radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda;
sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk
kegiatan hiburan; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan
olahraga; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi keuangan yang terkait
dengan kepemilikan real estat milik orang lain; urusan keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat;
urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio
keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022026852
: 12/04/2022 12:45:37
:
: YOHANNES WIJAYA

540 Etiket

: JL. PULO MAS III H/9, KEL. KAYU PUTIH KEC. PULO GADUNG, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REGULUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH
: 36
: ===Asuransi pencurian rumah; 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 Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk
property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property
lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan
property, pengelolaan property; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan
manajemen properti perumahan; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; agen perumahan; broker properti komersial;
evaluasi untuk real properti; investasi properti dan layanan manajemen; jasa administrasi advis properti; jasa asuransi properti;
jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa keuangan
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dalam bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen komersial, industi dan multi-family
properti; jasa manajemen aset properti; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat
komersial dan kantor; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan properti komersial;
jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa
perwalian properti pribadi; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; layanan investasi properti;
layanan penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; manajemen penyewaan properti; memberikan
informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan proyek
pembangunan; penilaian keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penjaminan
asuransi properti; penjaminan asuransi rumah; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan
hotel; penyewaan properti komersial; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; persiapan laporan keuangan yang
berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak
atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pinjaman ekuitas rumah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026853
: 12/04/2022 12:46:49
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 11
: ===Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin
beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan
uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Lampu
listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial;
Lampu untuk penerangan luar ruangan; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian;
Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penerangan; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Sistem
penerangan pemadaman listrik; alat untuk penerangan; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat
pemanas; aparat pendingin udara; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparatur
pembangkit uap; aparatur pengeringan; aparatur udara panas; aparatus penyegar udara; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; filter air reverse osmosis;
filter pengolahan air reverse osmosis; generator uap; instalasi pemanas; instalasi pembangkit uap; instalasi pemurnian air;
instalasi pendingin untuk air; instalasi pengeringan; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; mesin pemurnian air;
pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas/kipas; pendingin udara; pendinginan instalasi;
peralatan pemanas tenaga surya; perlengkapan penerangan listrik; tungku pemanasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026854
: 12/04/2022 12:48:23
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SleepWell
: SleepWell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Nata de coco; 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; Yoghurt; agar-agar
siap saji; agar-agar*; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; minuman berbahan dasar yogurt===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026855
: 12/04/2022 12:50:11
:
: Indra Destriawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Monumen Perjuangan Pondok Permai Giwangan, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55194
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Boldi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===herbal penggemuk badan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026856
: 12/04/2022 12:51:48
:
: PT. Fujin Sumber Rasa

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Radio Dalam Raya, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ACTA BRASSERIE
: ACTA BRASSERIE : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Bar; Bar yang menyediakan 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; Fasilitas perjamuan dan pesta
sosial; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kafetaria; Kantin; Layanan bar minuman anggur; Layanan
perjamuan; Lounge koktail; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar,
resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran
Prasmanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempattempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
koktail; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan
lounge koktail; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi
restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; pelayanan ruang minum; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk
konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan,
fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; restoran swalayan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026857
: 12/04/2022 12:52:29
:
: PT. Tisco Dc Worx

540 Etiket

: Jl. P. Jayakarta No. 33 B
Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat
, DKI Jakarta

Halaman 290 dari 872

740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DC quality pipe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 6
: ===pipa stainless===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026858
: 12/04/2022 12:55:35
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SleepWell
: SleepWell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Teh dan teh herbal; kapsul berisi seduhan herbal; madu herbal; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); tablet madu herbal [permen]; teh (bukan untuk keperluan medis); teh herbal, selain untuk penggunaan
obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026859
: 12/04/2022 12:56:55
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cholwell
: Cholwell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 5
: ===Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk

740

penggunaan/keperluan industri; Bantal mata untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal
linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Minuman berbahan dasar empon
- empon (jamu); Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan

Halaman 291 dari 872

sebagai suplemen diet; Minyak Telon; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada
otot, sendi dan lutut; 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 untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Produk dan sediaan farmasi; Produk kesehatan mata; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan
gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan
jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet;
Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen gizi dan
makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen
makanan (supplement diet); Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplement; Susu diet untuk wanita
hamil, laktasi dan menyusui; Vitamin untuk sendi dan tulang; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan;
antihipertensi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bakteri probiotik [suplemen makanan]; berkumur
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet rasa buah; ekstrak herbal obat;
ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; formulasi bakteri probiotik
untuk penggunaan medis; gel anti-inflamasi; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
imunostimulan; kapsul tambahan herbal pria; kolagen untuk keperluan medis; kompres mata; koyo detoksifikasi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan 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; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan untuk bayi;
mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet; minuman untuk detox
(keperluan medis); minyak angin aromaterapi; minyak terapi untuk kesehatan; obat herbal; obat pereda nyeri; obat tetes mata;
obat tidur; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk mencuci mata; pati
untuk keperluan diet; pelembab kulit obat; pencernaan untuk keperluan farmasi; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pil
pelangsing; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal
untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; reduksi kolesterol;
royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; salep anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan
jaringan yang rusak; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi atau obat tetes mata
antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk
digunakan sebagai obat tetes mata; 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 virus; 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 penggunaan mata; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan;
sediaan multivitamin; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan pelangsing
untuk tujuan medis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu
menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan vitamin dan mineral; sediaan-sediaan makanan diet;
semprotan anti-inflamasi; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat
makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi
melalui perendaman kaki; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen diet
atau zat gizi tambahan; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan;
suplemen diet herbal; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen herbal; suplemen makanan
dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar
protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet 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 kesehatan;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan yang mengandung bahanbahan alami; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen probiotik; suplemen tambahan nutrisi dan diet; susu formula bayi; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh
pelangsing untuk keperluan medis; tetes mata; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; zat dan sediaan diet
untuk penurunan berat badan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2022026860
: 12/04/2022 12:57:16
:

540 Etiket

Halaman 292 dari 872

730

Nama Pemohon

: PT. GREENLEAF GLOBAL INDONESIA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TREMBESI BLOK D4 TOWER FONTANA BF16L2, KEL. PADEMANGAN
TIMUR, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Greenleaf Famall
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 35
: ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa
toko eceran secara online; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; jasa toko serba ada retail secara online; pengecer toko
serba ada; toko online; toko swalayan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026861
: 12/04/2022 12:58:38
:
: PT. MASSINDO INTERNATIONAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kebon Jeruk Blok AIII No. 1, Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FRANCIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Dasar kasur; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; bantal; dipan-dipan (divans); furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; guling; kasur; kasur busa; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur latex; kasur lipat; kasur
pegas; kasur per busa; kasur perlatex; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; sandaran tempat tidur; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 62 KING STREET, NEW YORK, NY 10014, U.S.A.
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPREME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 18
: ===Gantungan kunci dari kulit; Kotak topi; Ransel; Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas olahraga; Tas pinggang; Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; bagasi; dompet; dompet kartu; dompet kartu nama; dompet kunci;
dompet saku; dompet uang kembalian; dompet wanita; koper; pakaian untuk hewan peliharaan; payung; payung matahari; tag
bagasi [leatherware]; tas; tas belanja; tas belanja kulit; tas buku; tas garmen untuk perjalanan; tas genggam; tas jinjing; tas
kerja; tas pantai; tas peralatan; tas popok; tempat dokumen bisnis; tongkat jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026862
: 12/04/2022 12:58:53
:
: Chapter 4 Corp.

: JID2022026864
: 12/04/2022 13:01:10
:
: ADITYA PUTRA PRIAMBODO

540 Etiket

540 Etiket

: JL. DWIJAYA III/ 6, KEL. GANDARIA UTARA, KEC. KEBAYORAN BARU , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 293 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAJU RAMEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, PUTIH
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; 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/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen;
Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Restoran Jepang; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran keliling; layanan restoran
ramen; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara
dan sewa untuk tujuan liburan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026865
: 12/04/2022 13:03:11
:
: SUSIANA HENDRO, S.E., M.M.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Turi No. 11, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal merah , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLAMKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 44
: ===Jasa rias pengantin; Klinik kecantikan; Layanan Creambath; Layanan blow rambut; Layanan perawatan bulu mata palsu;
Layanan seni menghias kuku; Perawatan kecantikan; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat
dan layanan paramedis; jasa penata rias; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan
medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan
pemotongan rambut; jasa salon kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi
kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; layanan ahli kecantikan; layanan
ekstensi bulu mata; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan manikur dan pedikur; layanan perawatan kecantikan
terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kuku; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan pijat kaki; layanan salon
penataan rambut; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan terapi; memberikan
informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian
pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; perawatan kesehatan;
pijat terapi; salon penataan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026866
: 12/04/2022 13:05:21
:
: PT VALENTINA PERMATA GLOBAL GRUP

540 Etiket

: JL. DURI RAYA KOSAMBI NO.168 N, KEL. DURI KOSAMBI, KEC. CENGKARENG,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 294 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VALENTINA MEILIYANA GLOBAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-abu, Hijau, Coklat, Krem, Merah
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Celana jeans; Kebaya; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; alas kaki;
atasan [pakaian]; celana formal; celana kargo; celana panjang; celana pendek; ikat pinggang [pakaian]; jaket menjadi pakaian;
jilbab; kaus kaki; kemeja; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian kulit imitasi; piyama; rok; rompi; sandal selop; sarung;
sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu hak tinggi; sepatu olahraga; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026867
: 12/04/2022 13:05:49
:
: Imam Muttaqin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siwalankerto Tengah Manggis 16, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WYNN Medical
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 10, 11
: ===Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran
diruang operasi (operating lamp); Pendan untuk anestesi; Pendan untuk bedah; lampu untuk tujuan medis; panas lampu untuk
tujuan medis; peak flow meter===
===Sistem instalasi gas medis atau kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026868
: 12/04/2022 13:05:59
:
: JFC Food Industries Sdn Bhd

540 Etiket

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 1760, Permatang Tinggi, Simpang Ampat,
14100 Simpang Ampat, Penang

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vigor + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Minuman isotonik; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; konsentrat buah untuk membuat minuman; minuman buah dan jus buah; sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026869
: 12/04/2022 13:07:08
:
: AMIRUDDIN

540 Etiket

: ASRAMA DENKAVKUD RT 001 RW 016, KEL. KARYAWANGI, KEC.
PARONGPONG
, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559

Halaman 295 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wiratama
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 40
: ===Pembuatan pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026870
: 12/04/2022 13:07:25
:
: JFC Food Industries Sdn Bhd

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 1760, Permatang Tinggi, Simpang Ampat,
14100 Simpang Ampat, Penang

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D’Reena + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Minuman isotonik; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; konsentrat buah untuk membuat minuman; minuman buah dan jus buah; sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026871
: 12/04/2022 13:09:43
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SleepWell
: SleepWell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 32
: ===Air minum kesehatan berakali; Konsentrat jus buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman ekstrak buah
atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; jus
buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D252022026872
: 12/04/2022 13:10:08
:
: Neneng Yunengsih

540 Etiket

: Jl. Wisma Merpati, Kelurahan Tonggoni, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,
93517

Halaman 296 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUBE Merpati
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam
: 30
: ===rengginang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026873
: 12/04/2022 13:11:04
:
: R. WENDRA WILENDRA, S.Sos

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan The Orchid Bintaro No.85 RT.008 RW.002 Kel.Pondok Pucung
Kec.Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAYKLIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===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 nonmedis; 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

740

Halaman 297 dari 872

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 garisgaris 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 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;
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

Halaman 298 dari 872

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 nonobat 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
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(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 nonobat 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; sediaansediaan 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; sediaansediaan 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 nonobat; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026873
: 12/04/2022 13:13:28
:
: Robby Hodiyono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur 9/28-30, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tana Bajo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, Hitam
: 36
: ===Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal;
Manajemen tempat tinggal; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; layanan daftar real estat
untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat
komersial; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen real estat
dan perumahan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat
perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022026875
: 12/04/2022 13:15:03
:
: Amrit Chandarban Lakhiani

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEIKAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, HIJAU, MERAH
: 35
: ===Jasa grosir online; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko eceran secara
online; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup,
buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; layanan eceran atau grosir
untuk buah-buahan dan sayuran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar
online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026876
: 12/04/2022 13:19:58
:
: PT Kharisma Tunggal Kamikawa
: Jl Tenggiri I No 17, Tanjung Priuk Jakarta Utara, 14310
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14310
:
:

540 Etiket

,

:
Merek Kata dan Lukisan
: Huruf One Solution terdiri dari Huruf One yang seolah-olah disematkan angka 1 pada huruf O sebagai
sambungan dari huruf N yang dibca dengan wan solusion
: Satu solusi
: Huruf O, E dan Solution warna Abu-abu. Huruf N warna merah.
: 5
: ===Desinfektan dan antiseptik; Kain 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;
desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; 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; gel pembersih tangan untuk desinfektan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; pembersih
mangkuk toilet desinfektan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; sabun desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan
pembersih tangan untuk desinfektan; tisu yang diresapi dengan desinfektan===
: DID2022026877
: 12/04/2022 13:23:50
:
: PT. MASSINDO INTERNATIONAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kebon Jeruk Blok A III No. 1, Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DESMOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Dasar kasur; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; bantal; dipan-dipan (divans); furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; guling; kasur; kasur busa; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur latex; kasur lipat; kasur
pegas; kasur per busa; kasur perlatex; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; sandaran tempat tidur; tempat tidur===

740

Halaman 308 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026877
: 12/04/2022 13:23:52
:
: Muhammad Yudha Prawira

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bogor Baru Blok B.VIII/7, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara,
Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kissaten Coffee Shop
: Kedai Kopi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 43
: ===Kedai kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026878
: 12/04/2022 13:26:17
:
: MARY CATHERINE MERZ

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 408 MADISON STREET, SUITE A, OAK PARK, ILLINOIS , 60302
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TREK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===helm pelindung untuk pengendara sepeda; komputer bersepeda; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
direkam untuk manajemen inventori; sensor kecepatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026879
: 12/04/2022 13:26:24
:
: MARY CATHERINE MERZ

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 408 MADISON STREET, SUITE A, OAK PARK, ILLINOIS, 60302
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TREK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===alat-alat tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026880
: 12/04/2022 13:27:10
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 309 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CholWell
: CholWell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Nata de coco; 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; Yoghurt; agar-agar
siap saji; agar-agar*; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; minuman berbahan dasar yogurt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026882
: 12/04/2022 13:30:38
:
: Yan Wahyu Widodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kresek Rt. 003 Rw. 008 Kel. Duri Kosambi - Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUREN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 9
: ===penangkal petir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026883
: 12/04/2022 13:30:55
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DetoxWell
: DetoxWell : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Teh dan teh herbal; kapsul berisi seduhan herbal; madu herbal; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); tablet madu herbal [permen]; teh (bukan untuk keperluan medis); teh herbal, selain untuk penggunaan
obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026884
: 12/04/2022 13:31:23
:
: PT. SARANA YUKTI BANDHANA

540 Etiket

: Gedung Sequis Center Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru. , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

Halaman 310 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Indria Gunawan Leman S.H., LL.M.
: NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SYB PT SARANA YUKTI BANDHANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda, ungu tua dan jingga.
: 42
: ===Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan
perbankan dan keuangan; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas
video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan
sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan
penyimpanan; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain perangkat lunak sistem operasi;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan,
dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; jasa konsultasi dan penelitian di bidang
teknologi informasi; jasa konsultasi piranti lunak; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data, manajemen data
dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi
basis data; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan
(artificial intelligence); jasa rekayasa perangkat lunak untuk program pemrosesan data; layanan komputer dan teknologi untuk
mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola
dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan
penyimpanan virtual; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan penyewaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan teknologi informasi; layanan migrasi data; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload
secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data; menyediakan program komputer yang dirancang sesuai
spesifikasi orang lain; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan program
komputer; pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer untuk pemrosesan
data dan sistem komunikasi; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak
untuk mengimpor dan mengelola data; pemrosesan informasi melalui komputer; pengembangan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dengan sistem switching yang dikendalikan komputer; pengujian perangkat lunak komputer; penyimpanan
data elektronik dan layanan cadangan data; penyimpanan data online; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik;
perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur
pusat data; rekayasa teknologi informasi [TI]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026885
: 12/04/2022 13:37:21
:
: MARY CATHERINE MERZ

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 408 MADISON STREET, SUITE A, OAK PARK, ILLINOIS , 60302
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TREK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===lampu sepeda; senter; senter dipimpin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022026886
: 12/04/2022 13:39:56
:
: MARY CATHERINE MERZ

Alamat Pemohon

: 408 MADISON STREET, SUITE A, OAK PARK, ILLINOIS, 60302

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 311 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TREK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18
: ===Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kurir; Tas punggung; kantong pelana *; ransel kecil (daypack); tas jinjing serba guna; tas
olahraga serba guna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022026887
: 12/04/2022 13:45:09
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE RICHMOND ISLAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan
penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Penyewaan
ruang pertemuan; Penyewaan ruangan serba guna; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen real estat; jasa agen
real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat
komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan tempat bisnis; layanan agen
perumahan; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan manajemen apartemen; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat
perbelanjaan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate,
termasuk di bidang pusat perbelanjaan; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan
tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengoperasian real estate, yaitu pendirian
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian tanah dan bangunan
pemukiman; penyewaan gedung; penyewaan kantor; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba
ada; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; sewa guna tanah dan pemukiman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022026888
: 12/04/2022 13:45:20
:
: Candy Zhou

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kavling Polri Blok B-II Nomor 614 RT. 001 RW. 010, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUVIOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===COP LAMPU KENDARAAN; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; RUMAH LAMPU KENDARAAN;
lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
kendaraan; lampu rem untuk kendaraan; lampu untuk kendaraan; map-lampu baca untuk kendaraan; menerobos lampu untuk
kendaraan darat; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]===

740

Halaman 312 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022026889
: 12/04/2022 13:45:43
:
: Edward Fernando Tanoko

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kenari Hijau Raya No. 3, Rt. 005, Rw. 006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUBBLE BABY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, biru, jingga, ungu, kuning, hijau, putih
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Keset untuk bayi;
Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan
mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi
duduk mandi; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Tempat tidur kecil yang dilipat; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
guling; bantal leher; bantal menyusui; cermin; furnitur anak-anak; furnitur kamar tidur; kotak sepatu; kursi [kursi]; lemari; lemari
pakaian; meja; meja rias; rak penyimpanan; sofa; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat tidur portabel;
tempat tidur untuk bayi; tirai jendela===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022026890
: 12/04/2022 13:48:07
:
: TIMOTHY PONCO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Zamrud II Blok EF/9, RT.011/RW.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agustia Krisanti S.H., M.H.
: Gedung Arva Lt.4 Jalan R.P. Soeroso No.40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIEN TA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Krem, Putih
: 43
: ===Bar; 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; Catering makanan sehat; Jasa Penyedia
Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai untuk sarapan;
Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Layanan katering termasuk
layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet;
Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran;
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 yang menyediakan se'i; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas
kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara dan layanan katering untuk
para tamu; bar dan layanan katering; bar kopi; dekorasi kue; delicatessens [restoran]; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering
kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara
publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan

740

Halaman 313 dari 872

layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan
minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan
dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan
makanan dan minuman; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran;
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 kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge koktail; layanan makan malam
dan restoran; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran;
layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling;
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 rumah kopi; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; 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 makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; pemesanan jasa katering; 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 informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus
menyediakan makanan sate; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang
menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan
layanan katering; ruang es krim; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027069
: 13/04/2022 00:14:13
:
: Hardjo Widada Suwarno

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Mapan Tengah IX / CH. 34, Rt. 009/Rw. 007, Kel. Rungkut Tengah, Kec.
Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXMILLIAN OFFICIAL+ Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris
lainnya.; 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 ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko oleh-oleh; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan
pakaian; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; 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 online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027070
: 13/04/2022 00:57:48
:
: PT. INTI MINERAL TJAHAYA INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Sutomo VIII/01, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66217
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CITRA BORNEO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hijau dan Hitam
: 1
: ===Pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027071
: 13/04/2022 01:49:08
:
: PT Pasarpolis Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLI dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning
: 9
: ===Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi,
pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam asuransi kesehatan; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui
suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027072
: 13/04/2022 02:00:41
:
: PT Pasarpolis Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLI dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning
: 36
: ===Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; 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; layanan broker asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer
atau Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022027073
: 13/04/2022 02:05:20
:
: MUHAMMAD KAUTSAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Wibawa Mukti IV No.45 Selatan 8 RT/RW 006/018 Kel/desa: Jatimekar
Kecamatan: Jatiasih , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17421
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAFIA DIMSUM
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, KUNING, PUTIH, ORANGE,
: 29
: ===dimsum===
: DID2022027074
: 13/04/2022 02:36:03
:
: PT Pasarpolis Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, abu-abu dan putih
: 9
: ===Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi,
pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam asuransi kesehatan; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui
suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027075
: 13/04/2022 03:05:38
:
: PT Pasarpolis Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: 3D POLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan abu-abu
: 9
: ===Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi,
pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam asuransi kesehatan; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui
suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027076
: 13/04/2022 03:17:15
:
: PT Pasarpolis Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: 3D POLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan abu-abu
: 36
: ===Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk
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memenuhi kebutuhan tersebut.; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; 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; layanan broker asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer
atau Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027077
: 13/04/2022 05:08:00
:
: GABRIELLE CHRISTINA SUBIRES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartment Regata Tower Rio De Jainero Lt. 3 A Unit G, Jalan Pantai Mutiara Regatta
Blok TG 1D, Jakarta, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHAIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027078
: 13/04/2022 05:19:40
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 9
: ===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, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; filter untuk masker pernapasan;
filter untuk masker pernapasan non medis; helm berkendara; helm pengaman; lensa kacamata; lensa kontak; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; media data magnetik; media
perekaman digital; media yang direkam dan dapat diunduh; peralatan dan instrumen pendidikan; perangkat lunak; perangkat
lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak
interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak;
perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak surat elektronik; piranti lunak manajemen
informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan dan manajemen; program dan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027079
: 13/04/2022 05:44:20
:
: PT. Indaco Warna Dunia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kertas foto; Kertas serap minyak; Lukisan [gambar]; Lukisan
[karya seni]; Papan tulis untuk menulis; Pewarna poster; Plastik seal cup; Selotip timbal ganda; Tempat kartu identitas;
agenda; alat tulis; amplop; aplikator cat di sifat spons; bahan ajar [kecuali alat]; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan
seniman; baki cat; buku kwitansi; buku mewarnai; buku saku/buku kecil; buku tulis; cap [stempel]; cat air; ceret cat plastik;
cetakan seni; dayung cat; folder kertas; gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar seni;
gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kanvas dan
papan seniman; karton; kartu ucapan; kemasan kardus; kertas HVS; kertas kado; kertas kanvas; kertas koran; kertas origami;
kertas pembungkus; kertas tisu; kertas tulis; kertas*; komik; kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di
sekolah; krayon lilin; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; label dari kertas; label
penanda; lem kertas; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah
cetak; map plastik; mesin tik; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural
dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural yang
dilukis; palet cat air; palet untuk pelukis; papan cat air; papan tulis kering (dry erase); pegangan cat rol; pembungkus kedap
air; pena berwarna; pengaduk cat [bahan seniman]; pensil; pensil cat air; pensil lukis; pensil warna; penutup rol cat;
perlengkapan seni dan kerajinan cat; peta; pewarna akrilik; piring cat air seniman; portofolio jenis alat tulis; poster; pulpen;
rautan; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; sandaran lukisan; sertifikat cetak; set melukis untuk anak-anak; set melukis
untuk seniman; set pensil warna; sikat seniman; spidol tongkat cat; stensil; stiker; stiker khusus untuk mobil; stopmap; surat;
tanda/papan iklan dari karton; taplak meja dari kertas; tinta gambar; tinta tulis; tinta*; tisu kering; wadah makanan; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027080
: 13/04/2022 05:56:42
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 17
: ===Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Isolasi listrik (duct tape); Lapisan plastik untuk keperluan
pertanian; Mika lembaran; Pelapis plastik; Selongsong karet sintetis untuk tabung; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk
pipa; bahan insulasi bangunan; bahan mendempul; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; cat isolasi; ebonit; getah
perca; isolator; kantong karet untuk kemasan; karet terklorinasi; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; lakban untuk
pengepakan; lateks [karet]; paking sambungan; papan asbes; pernis isolasi; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel,
tabung dan selang, bukan dari logam; pita perekat (seal tape); plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam
manufaktur; resin buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam
bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk
digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; segel karet untuk toples;
selang lentur, bukan dari logam; selang terbuat dari karet; selimut peredam suara; senyawa penyegel; senyawa perekat
penyekat; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027081
: 13/04/2022 06:20:52
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 19
: ===Genteng; Granit; HPL (Lembaran) untuk furniture; Kerangka kerja untuk bangunan, bukan dari logam; Paving Blok; Pipa

740

Halaman 318 dari 872

Plastik; Plafon PVC; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel
dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air; aspal; aspal, ter,dan bitumen; bahan bangunan, bukan
dari logam; bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam; balok, bukan dari logam; batu; batu alam; batu bata; beton;
campuran semen; dinding beton; drywall; eternit; gerbang dan pagar, bukan dari logam; gorong-gorong beton; ikatan mortar
untuk digunakan dalam bangunan; jendela, bukan dari logam; kaca jendela untuk bangunan; kanopi [struktur bangunan],
bukan dari logam dan bukan dari tekstil; kusen PVC; kusen pintu, bukan dari logam; lantai beton; lantai keramik; lantai parket;
lantai ubin kayu; lapisan untuk lantai; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; marmer; monumen, bukan dari
logam; panel jendela untuk bangunan; panel langit-langit, bukan dari logam; papan dan panel tahan air, bukan dari logam,
untuk konstruksi; papan kayu; pasir bangunan; pelapis [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis dinding,
bukan dari logam, untuk bangunan; pintu geser, bukan dari logam; pintu kasa, bukan dari logam; pintu kayu; pipa air, bukan
dari logam; pipa beton; pipa drainase, bukan dari logam; plester untuk digunakan dalam bangunan; rumah modular, bukan dari
logam; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; semen tahan api; semen*; tanah liat*; tangga, bukan dari logam;
teralis, bukan dari logam; teras; triplek; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin keramik untuk dinding, lantai,
dan langit-langit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027082
: 13/04/2022 06:27:55
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 20
: ===baki, bukan dari logam *; dovecote; kandang anjing; kandang untuk hewan; karya seni yang terbuat dari plastik; keran,
bukan dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; klip kabel, bukan dari logam; lonceng pintu, bukan dari
logam, non-listrik; obeng, bukan dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pelampung, bukan dari logam; plat registrasi,
bukan dari logam; podium; rantai, bukan dari logam; sarang lebah; sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; sekrup,
bukan dari logam; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027083
: 13/04/2022 06:52:50
:
: PT. HIKMAH HUSADA INSANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 15, PONDOK BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hanya sebuah nama saja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 44
: ===layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027084
: 13/04/2022 07:24:39
:
: MUHAMMAD RIFAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SUBUR 26, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12960
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
:

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 319 dari 872

pOKja
566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: violet dan cyan
: 42
: ===Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D242022027085
: 13/04/2022 07:30:24
:
: SRI LESTARI, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAKURA IV GG. VI NO. 2 GOMONG SAKURA SELAPARANG, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, 83127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lestary
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027086
: 13/04/2022 07:55:50
:
: PT. HIKMAH HUSADA INSANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 15, PONDOK BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hanya sebuah nama saja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 44
: ===jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan klinik kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan
perawatan kesehatan yang dikelola; layanan pusat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027087
: 13/04/2022 08:14:04
:
: PT. HIKMAH HUSADA INSANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 15, PONDOK BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hanya sebuah nama saja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih
: 44
: ===layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan===

740

540 Etiket

Halaman 320 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027088
: 13/04/2022 08:20:14
:
: PT. HIKMAH HUSADA INSANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 15, PONDOK BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hanya sebuah nama saja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 44
: ===jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan klinik kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan
perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan pusat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027089
: 13/04/2022 08:20:48
:
: PT Karunia Penyembuhan Alami

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mertasari No.21, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali, 80363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOONGLADESUPERFOOD + LOGO
: Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 29
: ===Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Sayuran
yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sediaan produk sayuran olahan; buah beku; buah dan sayuran olahan;
buah dan sayuran yang diawetkan; buah kaleng atau botol; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah-buahan dan
sayuran kering; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; bubur buah acai; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran yang
dikeringkan dalam bentuk bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027090
: 13/04/2022 08:24:53
:
: CV. Cipta Guna Mukti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan Wire, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDICALS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027093
: 13/04/2022 08:31:15
:
: PT Karunia Penyembuhan Alami

540 Etiket

Halaman 321 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mertasari No.21, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali, 80363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOONGLADESUPERFOOD + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Bumbu dari buah-buahan; Ekstrak rempah-rempah; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempahrempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sediaan rempah-rempah; bubuk mustard [rempah-rempah];
campuran rempah-rempah; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027094
: 13/04/2022 08:36:43
:
: PT Karunia Penyembuhan Alami

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mertasari No.21, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali, 80363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOONGLADESUPERFOOD + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; layanan eceran atau grosir untuk buahbuahan dan sayuran; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel yang berkaitan dengan buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027095
: 13/04/2022 08:40:22
:
: PT. Dewata Telematika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dewata 1A No.3A Sidakarya , Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XROUTE EXPRESS ROUTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan biru tua
: 38
: ===layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan telekomunikasi dan
komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; transfer informasi dan data
melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027096
: 13/04/2022 08:40:54
:
: TROY SUNJAYA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

740

540 Etiket

540 Etiket

SETRA DUTA RESIDENCE CLUSTER SARIDUTA BLOK A2, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, 40559

Halaman 322 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Levante Exclusive Tailor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan Hitam
: 40, 25
: ===Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; jasa menjahit; menjahit (pembuatan khusus); pencetakan pakaian adat;
pencetakan pakaian adat dengan pesan; penjahit khusus; perawatan atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu; perawatan
atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===
===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 Batik; Pakaian terbuat dari kulit imitasi;
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; Ulos (Pakaian Adat); jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian);
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; 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 terbuat dari kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027097
: 13/04/2022 08:42:05
:
: PT. HIKMAH HUSADA INSANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 15, PONDOK BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hanya sebuah nama saja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 44
: ===Jasa perawatan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan klinik kesehatan; layanan medis dan
perawatan kesehatan; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan pusat
kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027098
: 13/04/2022 08:42:37
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALMOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 20
: ===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal guling; guling; kasur pegas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027102
: 13/04/2022 08:54:40
:
: DEDY GUNAWAN

Alamat Pemohon

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 323 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALMOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 24
: ===sarung bantal; sarung guling; sprei; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027103
: 13/04/2022 08:57:20
:
: PT Anugerah Caraka Manggala

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BERINGIN RAYA 1D, Kota Tangerang, Banten, 15138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: neshema
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Biru dan Warna Putih
: 10
: ===Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg
digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; KASA STERIL
UNTUK MEDIS; Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan
ekokardiografi intrakardiak; Masker bedah sekali pakai; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Peralatan infus
untuk tujuan terapi (infusion pump); Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perban suspensi; Perkakas dan
pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barangbarang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Sarung tangan untuk keperluan medis;
Selang infus; aparat infus untuk tujuan terapeutik; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; botol infus; gaun pemeriksaan
pasien pakai; gelang untuk tujuan medis; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; infus set; jarum suntik sekali pakai;
kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial; kateter intravena;
kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy;
peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; perangkat infus untuk keperluan medis; perban dukungan
ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk
tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; plester gips untuk tujuan
ortopedi; plester kinesiologi; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; sarung tangan bedah;
sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung
tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; specula pakai; sudut
profilaksis pakai; tabung endotrakeal; tabung infus; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan
kateter; tubeskin tubular perban; underpads; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027109
: 13/04/2022 09:07:59
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLUE SAPPHIRE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 20
: ===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal guling; guling; kasur pegas===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027111
: 13/04/2022 09:13:03
:
: Adi Kuswadi Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Mekarsari, RT/RW:009/012, Blok V No. 10, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis,
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CM ALIEN
: CM Alien Biru Gold = Merupakan Suatu Penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ; Putih ; Merah ; Emas ; Abu-abu = Transparan.
: 29
: ===Makanan yang diolah dari ikan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); otak-otak;
produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan yang terbuat dari ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027112
: 13/04/2022 09:16:11
:
: PIERSEN WIM GOZAL

540 Etiket

: ISTANA REGENSI I C3 NO. 13
KOTA BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM JOGJA SETRASARI + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, merah tua, coklat tua, coklat muda, kuning, hitam, putih, abu tua, abu muda
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kantin; Kedai kopi; Restoran; Restoran Prasmanan; jasa katering; kafe; layanan
restoran cepat saji; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027113
: 13/04/2022 09:19:36
:
: PT. BEVERINDO INDAH ABADI

540 Etiket

: Jl. Raya Semarang-Bawen KM. 25, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DRUM dan SAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===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;
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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
(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
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[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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102022027114
: 13/04/2022 09:21:28
:
: MACHMUD YUNUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SENTONO NO.62 A RT/RW 004/001 NGADIREJO, KEC.KOTA, KOTA KEDIRI,
Kota Kediri, Jawa Timur, 64122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATHENA BADMINTON SHUTTLECOCK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS, HITAM, PUTIH
: 28
: ===kok; kok badminton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027115
: 13/04/2022 09:25:35
:
: PT Prabu Multimedia Teknologi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE MANSION BOUGENVILLE FONTANA BLOK BF-27E2, JL TREMBESI , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: tuamuda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: oranye dan hitam
: 9
: ===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 mobile yang dapat
diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimedia; Konten audio,
video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Konten terekam; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan
multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; 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]; aplikasi
telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; konten media; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas
maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2022027116
: 13/04/2022 09:31:22
:
: SARAH MAHRI, ANINDA MARINA AKMAL

540 Etiket

: JL. PASIRKUDA NO. 1 RT. 001 RW. 005 KEL. PASIR KUDA KEC. BOGOR BARAT,
Kota Bogor, Jawa Barat, 16119
: 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

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TRÉMA SKIN EXPERT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna merah muda (pink), putih
: 3
: ===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; 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; 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 krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; 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 untuk bulu mata; Kosmetik untuk
manusia; 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 pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim pencuci tangan; 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; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); 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 kosmetik perawatan
bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 tabir surya kosmetik;
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 antipenuaan 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 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; 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; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); 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 tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
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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 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 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 boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan
sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim 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 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 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 nonobat 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 yang tidak mengandung obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur;
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 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 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 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk
krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah
untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik);

Halaman 329 dari 872

produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun
antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun
kosmetik; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; 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]; 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 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 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 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 wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan
mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semir
sepatu dan krim; 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 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 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===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 1
: ===pupuk; pupuk cair; pupuk untuk penggunaan pertanian===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027118
: 13/04/2022 09:37:30
:
: PT BRAYAN SEHAT BARENG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan S. Parman Nomor 74 A RT. 005 RW.004 Kelurahan Purwokerto Kulon,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLINIK BRAYAN SEHAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Orange
: 44
: ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;
Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; 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 inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan
sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan
untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan;
Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan mandi
Turki; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan
pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan
perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan
kulit; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan;
Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X; Layanan spa
(Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata;
Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi kesehatan; Memberikan
informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan berita
mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan
yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi di
bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi melalui
Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Menyediakan informasi
melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan
keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian
medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan
peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara
dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet;
Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat
[layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand;
Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit
hewan
; Rumah sakit jasa pembuahan
dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk
pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA untuk keperluan
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medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain yang dapat diikuti
oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium
klinis; Toko bunga; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasajasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah
manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi
okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi
make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda
yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan
gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online dan layanan
konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan kesehatan di
bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan,
hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang pupuk
dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan
psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol gulma; layanan ahli kacamata; layanan ahli
kecantikan; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk
menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan
analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis
medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan
aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan
bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput;
layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik
untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan; layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan
chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna; layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan
dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis;
layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan
dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata; layanan
elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang
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menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi; layanan ginekologi;
layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan informasi medis dan kedokteran hewan
yang disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan informasi terkait lensa kontak
dan kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan
untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan
kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan;
layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; layanan kesehatan mental; layanan kesehatan,
yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik
bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan
berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi
nutrisi; 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 konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi diet;
layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang
disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan
medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua;
layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis
di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir;
layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah
manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk keperluan
kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing; layanan pembibitan pohon; layanan
pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan
babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan
in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser;
layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama
untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting
bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif; layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk
anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan
penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang
asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan
kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan
penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan penyaringan
osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan visi; layanan
penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa
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kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body
wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus
selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh
parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan
ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan
perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan
dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium,
salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu
individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk
mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan
oleh spa 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; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara;
layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan
tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga;
layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu
mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu
dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan
dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah
sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon
kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan
kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut
untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut
untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan
sanatorium; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining
hepatitis; layanan skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan
skrining kanker serviks; layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan
solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis;
layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan
wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi;
manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit
kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di
bidang penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan;
memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi
tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian
obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran;
memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang
geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga
untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang
berkebun; memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan;
memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan
informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait
dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan
informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan
hewan; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman;
memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi
terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan
peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator
program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan
kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
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peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan
pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran
medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat
badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi
tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan
fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan
fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental;
menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait
kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan
medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau
sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau
estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai
penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet;
menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan
informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan
kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness),
dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan
kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok;
menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat
tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan
rumah pemandian; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi
pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan
yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan;
peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan
perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis;
pemberian saran psikologis; pembiakan binatang; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga;
pembunuhan gulma; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan
kesehatan; pemeriksaan pap ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun;
penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan
rambut; pengangkatan laser dari varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato;
pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku];
pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan
alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau
perawatan; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis;
pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga
untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan
zat; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis;
penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui
suatu jaringan komputer global; penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk
dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi;
penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan
informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca
lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online,
tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan
informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida
untuk kehutanan; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida
untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis
ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian;
penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon
kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem
iontophoresis untuk pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis;
penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong
rumput; penyewaan peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan
dan instalasi medis; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis;
penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan
komersial; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan peralatan pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan
rangkaian bunga; penyewaan robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis;
penyewaan ternak; penyewaan toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan
peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan
bungkus tubuh; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak;
perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga;
perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
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kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
manusia atau hewan; perawatan kesuburan; perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser
kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik
rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh;
perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan
berat badan; persewaan peralatan medis; persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan
dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan
laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk
keperluan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan
perawatan kebun-kebun; pijat amatsu; pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat
cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat
lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat
tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika;
rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi
untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon
kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi;
saran medis untuk individu penyandang cacat; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian
regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan
memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining
obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato; tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak
berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok; terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik;
terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi
reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik
badan; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; waxing obat menghilangkan rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027119
: 13/04/2022 09:45:06
:
: CV. NIKI HARUM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Masiran RT.003 RW.002, Kelurahan Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten
Kendal - Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51381
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIKI HARUM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Oranye, Kuning Emas, Coklat, Hijau
: 30
: ===Bumbu Bakso; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Sambal bakso; Tepung kentucky; Tepung untuk
makanan; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; rempah-rempah; tepung bumbu; tepung serbaguna; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027120
: 13/04/2022 09:45:09
:
: WANG YAN FANG

540 Etiket

: CENDANA GOLF V NO. 9 BGM PIK, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XTMINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANGE, PUTIH
: 9
: ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang
mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Kabel pengisi daya listrik; LAMPU BLITZ; Tali jam tangan
(pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya;
Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepontelepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Telepon pintar berupa jam tangan; aksesoris telepon
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seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; baterai; casing dan cover untuk smartphone; charger mobil untuk rokok elektronik; dudukan lensa kamera;
flash kamera; handsfree; headset handsfree untuk telepon seluler; jam tangan pintar; kabel charger; kabel data; kabel
komputer; kabel konektor telepon seluler; kabel, listrik; kamera [fotografi]; kamera video digital; kepala konektor kabel internet;
mikrofon handsfree untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera;
pengisi daya baterai; penutup lensa untuk kamera; screen guard telepon seluler; screen saver; speaker; tas disesuaikan untuk
laptop; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; tempat (holders), ban lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying
cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tongkat selfie untuk ponsel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027121
: 13/04/2022 09:48:09
:
: DAUD CHRISTIAN HADIPRASETYA, S.DS., MM

540 Etiket

: Komp. Istana Regenci Kav. C2 No. 6A RT. 004 RW. 001 Kel. Pajajaran Kec.
Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40173
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUTTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer
dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko
grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit
yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan
pemurni air untuk keperluan rumah tangga; 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 penjual Makanan
dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual
yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen
medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko
ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah
estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko
ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko
grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang
menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari
logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian
dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; 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 untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel
untuk pintu lipat non-logam; 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 handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; 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 lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Ritel online; TOKO SERBA
ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko boneka; Toko eceran aluminium;
Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko
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minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum;
Toko perabotan; Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual
pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; belanja online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; 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 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 promosi di dalam toko; layanan ritel online; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan kacamata;
layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama
peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); pengecer toko serba ada; penyediaan
pasar online; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan;
toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang
kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027122
: 13/04/2022 09:50:43
:
: JESSICA PRAMUDITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kartika Alam III No. 37, RT.008/RW.016, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STUDIOKAEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Baju renang; Celana jeans; Jaket Jeans; Kerudung kepala; Pakaian Batik; Pakaian dalam; Rok Jeans; Tutup
kepala; alas kaki; baju batik; baju olah raga; blazer; blus; bra; cardigan; celana; celana dalam; dasi (pakaian); gaun; ikat
pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos polo; kemeja; legging [celana panjang];
masker tidur; pakaian; pakaian jadi; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; singlet; sol untuk alas kaki;
syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027123
: 13/04/2022 09:53:25
:
: PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl. Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Chandra Asri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 2
: ===tinta tipografi===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Istana Regensi I Blok G No. 14 Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BENTE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer
dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko
grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit
yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan
pemurni air untuk keperluan rumah tangga; 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 penjual Makanan
dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual
yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen
medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko
ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah
estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko
ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko
grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang
menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari
logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian
dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; 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 untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel
untuk pintu lipat non-logam; 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 handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; 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 lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Ritel online; TOKO SERBA
ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko boneka; Toko eceran aluminium;
Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum;
Toko perabotan; Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual
pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; belanja online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; 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 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

: JID2022027124
: 13/04/2022 09:53:45
:
: PT. MUTTER BERHASIL BERUNTUNG

540 Etiket
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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 promosi di dalam toko; layanan ritel online; layanan toko grosir
menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel
menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi;
layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel
online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan;
layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); pengecer
toko serba ada; penyediaan pasar online; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko peralatan dan
perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan
dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027125
: 13/04/2022 09:56:21
:
: PT BANGUN GLOBALINDO PERKASA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RIAU NO. 26, KELURAHAN KAMPUNG BARU , Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLUX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 19
: ===Batu bata ringan; Genteng; Genteng beton; Pintu PVC; Pipa PVC (Polivinil klorida); genteng gerabah; genteng gipsum;
genteng kaca; genteng plastik; lantai keramik; papan bubur kayu untuk bangunan; papan dinding gipsum; papan dinding,
bukan dari logam; papan gipsum; papan lantai plastik; papan semen mortar; papan semen serat; papan triplek; pipa drain
keramik; semen*; ubin lantai keramik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027126
: 13/04/2022 09:59:44
:
: PT BRAYAN SEHAT BARENG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan S. Parman Nomor 74 A RT. 005 RW.004 Kelurahan Purwokerto Kulon,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK BRAYAN SEHAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Orange
: 44
: ===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027127
: 13/04/2022 10:01:11
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: BLUE SAPPHIRE

740
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 24
: ===sarung bantal; sarung guling; sprei; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027128
: 13/04/2022 10:03:33
:
: Hartopo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek BLKI no 19, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MH since 2010
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 29
: ===rendang jamur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027129
: 13/04/2022 10:04:37
:
: LITA ANA SAPUTRI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Rejosari, RT/RW. 001/005, Kel/Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68165
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LT GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk
wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; 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.; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim
bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim 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; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); 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; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pelapis kuku; Pemerah kuku; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar
sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk perawatan kulit, yaitu

740
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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, 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; 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 perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; 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; Sediaan-sediaan pewarna
bibir; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp;
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner antipenuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan
perasa/aroma; balm dan krim setelah bercukur; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh;
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; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk sabun; cat kuku dan
penghapus cat kuku; cat kuku gel; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; eau de parfum; ekstrak untuk parfum;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; gel mandi, krim dan minyak; glitter kuku; jel dan krim untuk mandi shower; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; 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 kuku; 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; 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; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat 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;
kuku buatan dari logam mulia; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; losion dan krim untuk digunakan pada kulit;
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 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 pengeritingan
permanen; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion
tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet];
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, 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; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; overlay memahat kuku [kosmetik]; parfum; parfum air wangi;
parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum
dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih berbentuk krim; pemerah
pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang cat kuku;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; 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, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
scrub krim tubuh; sediaan buffing kuku; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
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 kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perbaikan kuku; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; 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; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo rambut; 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 wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
tips kuku; 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,
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lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027130
: 13/04/2022 10:07:26
:
: IMAM JULIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMUKA GG KARYA 3 LK I RT. 002 RW. - KEL. RAJABASA NUNYAI - KEC.
RAJABASA, Kota Bandar Lampung, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Candy Lady
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===Busana Muslim; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian olahraga; Pakaian tidur; celana dalam pria;
celana dalam wanita; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk
wanita; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; daster; jaket;
jas; jas hujan; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kutang wanita; pakaian untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027131
: 13/04/2022 10:07:47
:
: PT Multiguna Ciptasentosa, Ardhimas Kusnadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Pahlawan No.85, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MULTISURGE
: MULTISURGE = Multiguna Surgery

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 10
: ===Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat
penjepit (pembedahan); Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran
hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Gigi
palsu; Instalasi dan sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan,
memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan medis
dan bedah; Instrument dan peralatan ginekologi; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lampu bedah; Lampu
untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset,
pisau bedah kecil; Meja bedah; Pendan untuk bedah; Peralatan bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; alat pembersih
untuk keperluan kedokteran gigi; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk
penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan; aparat gigi; aparatur
bedah; bor gigi; cermin bedah; cermin untuk dokter gigi; gigi palsu; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen gigi; instrumen pemotong bedah; instrumen untuk
digunakan dalam kedokteran gigi palsu; jahitan bedah; jarum bedah; jarum suntik gigi; jig pengeboran untuk aplikasi gigi;
kasus untuk instrumen medis dan bedah; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan
gigi; lampu bedah; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu untuk tujuan medis; masker bedah;
mengisi instrumen untuk tujuan gigi; pelurus gigi; pemeriksaan medis lampu; pemotong bedah; peralatan bedah; peralatan dan
instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis dan
instrumen untuk bedah rekonstruksi; perforator bedah; pisau bedah; pisau untuk tujuan bedah; raspatories bedah; retraktor
gigi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sendok garpu bedah; spons bedah; stapler kulit bedah; staples bedah;
tang bedah; tang gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027152
: 13/04/2022 11:08:58
:
: PT. ANEKA BINTANG GADING

Alamat Pemohon

: Jl. Melati Raya, Villa Melati Mas Blok E.1 No. 4, Kota Tangerang Selatan, Banten

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOTMAN PARIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Kaos tanpa lengan; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; celana kasual; kaos polo; kemeja kancing;
legging [celana panjang]; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian seragam; rok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027153
: 13/04/2022 11:13:00
:
: PT. SURYA AGUNG MANUNGGAL PERKASA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Cimahi (Cibereum) 99, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REGIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Kantong tidur
untuk berkemah; Keranjang dengan tutup; Lemari belajar; Lemari buku; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak dorong; Tempat
tidur per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal; boks untuk bayi; cermin toilet; furniture / perabot
rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; 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 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; rak; rak
[perabot]; rak furnitur; rak majalah; rak piring; sofa; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027154
: 13/04/2022 11:13:13
:
: PT. GIMASE SETIA SEJAHTERA

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Sawah Dalam Jorong Simpang Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat 27361, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, 27361
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lampu Gantung + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, cokelat, krem, abu-abu
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang
terkait dengan waralaba; Grosir layanan pemesanan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa
agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang
disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa grosir online; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan
barang secara sambung-langsung (online); 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 kopi
untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman kopi;
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Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa perdagangan; Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa toko; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi
elektrik; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan produk; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara
online; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel
online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang
kopi; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi
ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Toko minuman online; administrasi franchise (waralaba); 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 urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; grosir online
terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa marketing
melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan (untuk orang
lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; 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 periklanan; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi,
teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik
dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; 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 waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan fotokopi; layanan grosir
untuk kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan iklan digital; layanan iklan promosi; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan pemesanan online; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi yang diproses; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir
menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
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menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; mengatur transaksi perdagangan online;
menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan
secara daring/e-commerce; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; perdagangan online; promosi secara daring (online);
rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait
dengan waralaba; supplier; toko; toko grosir; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah
tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesinmesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat
dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan
teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesorisaksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D122022027155
: 13/04/2022 11:17:07
:
: CV. BUKIT KARYA MUDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Kelapa Gading I No. 37, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, 70714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sunday Festival + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027156
: 13/04/2022 11:17:09
:
: Andrey Suryawijaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kedaung Baru Rt 004 / Rw 001, Neglasari, Tangerang 15128, Kota Tangerang,
Banten, 15128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Seutas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Kebiruan
: 25
:
===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

740
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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
(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; Lapisanlapisan; 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,
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tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan
yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan
keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; 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
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pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian];
bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat
dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan
miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers;
blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus
militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang
dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties
bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui;
bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana
angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk
penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak;
celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki;
celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anakanak; 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 anakanak; 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;
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kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus
kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali
pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita;
kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara
sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup
kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancingdepan; 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 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 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 anakanak; 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
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yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat nontergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu
dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria;
sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; 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;
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setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk
olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan
tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes
untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut;
stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki;
suspender militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater
leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher
[muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya
Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu
gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top
untuk olahraga; tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Omi Gg. Teman, Desa Tumbakbayuh, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI PADEL + LOGO
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 41
: ===Penyediaan fasilitas klub olahraga; layanan klub olahraga; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang
senam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027157
: 13/04/2022 11:20:13
:
: Nicholas John Alexander Bartlett

: DID2022027158
: 13/04/2022 11:24:33
:
: ANDY KRISTIAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Ranggon RT. 004 RW. 003, Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13860
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMPRESSED GLOW (beserta lukisan logo merk nya)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===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
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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 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; Sediaansediaan 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 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; gel penyamakan
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan 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 dekoratif [make-up]; kosmetik untuk anakanak; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; 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
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum wajah; toner kulit; toner kulit non-obat; toner wajah; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027159
: 13/04/2022 11:28:09
:
: PT. OKSHA TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kaw. Perindustrian MM2100, Jalan Irian XI Blok LL8-2, Jatiwangi, Cikarang Barat,
Kab.Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OKSHA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah maroon dan hitam untuk versi logo berwarna, abu-abu dan hitam untuk versi hitam-putih.
: 9
: ===Komputer dan perangkat periferal komputer; 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
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)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027160
: 13/04/2022 11:29:40
:
: H. Somaargadiharja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Antasari GG. Langgar 1 No. 35 RT. 001 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian ,
Kota Bandar Lampung, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JK JEMPOL KLASIK + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, coklat krem dan hitam
: 30
: ===Kopi bubuk; kopi; kopi bubuk; produk-produk kopi===

740

540 Etiket

Halaman 354 dari 872

===Kopi bubuk; kopi; kopi bubuk; produk-produk kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027161
: 13/04/2022 11:29:52
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing + Logo
: FINATRA productive financing + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 35
: ===Agen penjualan; Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa penjualan; Manajemen Usaha; administrasi usaha; distribusi
materi iklan dan penyebaran pesan iklan; fungsi kantor; jasa penjualan secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; pemasaran; penyusunan laporan keuangan; perekrutan tenaga kerja; periklanan,
pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; showroom penjualan kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027163
: 13/04/2022 11:32:09
:
: PT. Indaco Warna Dunia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDACO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 32
: ===Air berkarbonasi; Bahan dasar jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman soda; Sari buah; air mineral; air mineral [minuman]; air
mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
rasa; air soda; air soda (berkarbonasi); bubuk untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; jus buah; konsentrat untuk
membuat minuman buah; limun; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 9-2, Asakusabashi 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan
: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAPEPE
: MAPEPE = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 21, 8, 26
: ===Semprotan parfum; benang untuk keperluan gigi; compact powder dari logam mulia dijual kosong; dispenser sabun;
dudukan sikat cukur; gelas [wadah]; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kotak rias yang terpasang; kuas bibir;
kuas kosmetik; pemegang spons; pemisah kaki busa untuk digunakan dalam pedikur; peralatan kosmetik; peralatan toilet; puff

740

: DID2022027164
: 13/04/2022 11:33:27
:
: CHANTILLY CO., LTD.

540 Etiket

Halaman 355 dari 872

bedak; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sepon; sikat alis; sikat cukur; sikat gigi; sikat kuku; sikat pakaian; sikat
rambut; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk keperluan rumah tangga; sisir; spons make-up; tempat sikat gigi; tempat
bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat sabun; wadah bedak padat; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah untuk
kosmetik===
===Alat pemotong ujung (alat tangan); Kotak tempat alat-alat cukur; Pemoles kuku, listrik atau non-listrik; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Tang kuku;
alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat tangan untuk keriting rambut; aparat cukur, listrik; gunting kuku; gunting rambut,
listrik; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pengeriting bulu mata; pinset; pinset rambut menghapus; pisau cukur,
listrik; pisau cukur, non-listrik; rambut keriting setrika, listrik; set manicure listrik===
===bunga buatan; ekstensi rambut; gesper [aksesoris pakaian]; hiasan rambut yang sifatnya membungkus rambut; hiasan
renda; jaring rambut; jarum *; jarum rajut; jepit rambut; jepit untuk pakaian; jepitan rambut; kancing; lubang tali untuk pakaian;
peniti; perlengkapan menjahit; pin, selain perhiasan; pita rambut; pita untuk rambut; potongan rambut; rambut palsu; renda
untuk hiasan; slide atau tusuk rambut; sulaman; topi pewarna rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027165
: 13/04/2022 11:33:54
:
: Fransiskus Asisi Sri Basuki, ST, MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Melati Raya A4/6 Duta Indah RT. 012/RW. 015, Kelurahan Jatimakmur,
Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat. , Kota Bekasi, Jawa Barat
: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAWANG PITU & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===grup band musik; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik;
layanan rekaman musik; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; presentasi
pertunjukan langsung oleh grup musik; produksi dan penerbitan musik; produksi konser musik; produksi rekaman musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J122022027165
: 13/04/2022 11:33:54
:
: CV. BUKIT KARYA MUDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Kelapa Gading I No. 37, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, 70714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sunday Festival + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===Jasa penjualan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2022027166
: 13/04/2022 11:35:55
:
: PT SUBAGA INTI MILENIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Palma Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6, Kuningan
Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: SUBAGA BLOCKCHAIN + LOGO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 356 dari 872

566

Arti Bahasa

: Blockchain istilah yang berasal dari Bahasa asing yang terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu kata
block dan kata chain. kata Block diartikan sebagai kelompok dan kata chain diartikan sebagai rantai

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Abu-abu
: 42
: ===platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain
dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027167
: 13/04/2022 11:36:29
:
: Indra Wijaya

540 Etiket

: Padang Hijau Blok F - 42 Diski, Kelurahan Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KILANG PADI SAHABAT TANI PAYABAKUNG + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Omi Gg. Teman, Desa Tumbakbayuh, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE BALI PADEL CLUB + LOGO
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 41
: ===Penyediaan fasilitas klub olahraga; layanan klub olahraga; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang
senam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027168
: 13/04/2022 11:37:38
:
: Nicholas John Alexander Bartlett

: DID2022027170
: 13/04/2022 11:38:47
:
: PT. GELORA DJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buntaran No. 9, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DIPLOMAT EVO SOPRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, BIRU GELAP
: 34
: ===asbak untuk perokok; kotak rokok; pemantik rokok; rokok===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 357 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027171
: 13/04/2022 11:41:39
:
: PT. Supra Teratai Metal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Iskandar Muda No. 50 Kel. Neglasari Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten,
15129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPRIM - The Best Quality Stove
: SUPRIM = SUPER PRIMA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah + Hitam
: 11
: ===kompor gas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J212022027172
: 13/04/2022 11:44:58
:
: YAYASAN SEMARAK BENGKULU

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JENDERAL SUDIRMAN BENGKULU NO. 5, Kota Bengkulu, Bengkulu
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIVERSITAS Prof. Dr. HAZAIRIN, S.H BENGKULU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, MERAH DAN KUNING
: 41
: ===Universitas; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027172
: 13/04/2022 11:44:58
:
: MAULANA ADRIAN SUKAMTO, dr

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro VIII / 89 RT.003 RW.006, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang - Jawa Tengah
, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50264
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMZI BEAUTY @HOME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 44
: ===Apotek; Jasa pijat; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Pusat kesehatan; Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang
lanjut usia; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis;
jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi
dan medis; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan kebugaran (wellness) perusahaan,
yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan
kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk
meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan
klinik kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan
berat badan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan
pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi kesehatan mental
dan kebugaran; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan;

740

Halaman 358 dari 872

memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemeriksaan fisik; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan fasilitas
perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan
layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan,
evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; pelayanan medis; pemberian saran psikologis; penyediaan informasi kesehatan;
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; perawatan psikologis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027173
: 13/04/2022 11:47:15
:
: HIMAWAN WAHYUDI, NASARETHA MANDADEWI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK BLIMBING INDAH K-1 NO. 11, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPER SRIGUNTING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, BIRU TUA, PUTIH, HITAM DAN MERAH
: 29
: ===agar-agar siap saji; agar-agar*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027174
: 13/04/2022 11:49:56
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 35
: ===Agen penjualan; Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa penjualan; Manajemen Usaha; administrasi usaha; distribusi
materi iklan dan penyebaran pesan iklan; fungsi kantor; jasa penjualan secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; pemasaran; penyusunan laporan keuangan; perekrutan tenaga kerja; periklanan,
pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; showroom penjualan kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027175
: 13/04/2022 11:51:20
:
: FATWASARI DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KIRANA GREEN VALLE BLOK A1 NO. 6, RT 001/005, SEMPLAK BARAT,
KEMANG, KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ONLY SKIN BY MARZWAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, UNGU
: 3
: ===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

740
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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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027176
: 13/04/2022 11:52:14
:
: PT. GLOBAL HEALTH PHARMACEUTICAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Aries Niaga Blok A1-2E,
Jl. Taman Aries Kebun Jeruk,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
: Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOVITAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah Bata
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; obat-obatan; suplemen makanan; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027177
: 13/04/2022 11:52:17
:
: FANDRES AFFANDI

540 Etiket

: Perum Cijerah II Blok 20 No. 178 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Gempolsari, Kec. Bandung
Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, krem, hitam
: 25
: ===Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Busana Muslim; Celana; Celana
Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana jeans; 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 sepak bola
Amerika; Celana sepak bola Amerika; Celana yang dilapisi lilin; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kaos kaki elastis; Jaket
anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa
lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan
berlapis; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki
yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa
lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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, atasan, pakaian bawahan,
bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol,
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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); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potonganpotongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung sutra
(untuk sholat); Sarung tenun; Sepatu bot musim dingin; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu;
Syal; Syal Serbaguna; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tinggi uskup gereja Katolik
[topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tunik jumbo
(pakaian); atasan berkerudung; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian
atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju
kaos bertopi; bandana [syal]; bingkai topi [kerangka]; celana; 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 wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana empuk untuk
penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; 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 militer; 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 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 pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; 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; dalaman jilbab; gamis; gussets untuk celana ketat [bagian
dari pakaian]; jaket berkerudung; jaket dan celana tahan air; jaket tanpa lengan; jaket wol; jilbab; kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaus kaki celana panjang; kemeja formal; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; ketuk celana; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; manset; melawan celana pendek untuk seni
bela diri campuran atau bergulat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian sutra; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; 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); pullover berkerudung;
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok; rok
celana; rompi; sandal; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sepatu; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan celana untuk wanita; sol [untuk sepatu dan
sepatu bot]; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; syal; syal
bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tali celana; topi kulit domba; topi wol; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027178
: 13/04/2022 11:52:38
:
: Bernadus Edward Supit

540 Etiket

: Kutu Asem RT 004/RW 017 Kelurahan Sinduadi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55284
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Salawase
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, coklat, coklat bronze
: 43
: ===Kafe kopi; Penyediaan katering; Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027179
: 13/04/2022 11:54:11
:
: PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok Mahoni no. 08 ,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20149
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEALTHCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE HIJAU BIRU HITAM
: 16
: ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/
rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alatalat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk
membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan pengepak [bahan
pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; Bahan
penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk keperluan tulis
menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas,
kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh
mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas,
yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk
keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran
instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan;
Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas
stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah,
almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil
warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus
pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan
alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor
(kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan
tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino,
kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi
nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak,
buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan
folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian,
jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Bendera
iklan; Berita berkala; Berita berkala, brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam bidang bola basket; Bola
dunia; Brosur komputer; Brosur-brosur; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
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boneka; 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;
Cairan penghapus; Catatan terima kasih; Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam
bentuk kertas; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak;
Dokumentasi computer dalam bentuk cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan
pelindungan; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir;
Formulir bisnis cetak; Formulir yang dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk
tangan Kertas; Hasil cetakan; Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas
atau selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan);
Isolasi kertas; Jekrekan; Jepitan kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas;
Kain pembersih yang terbuat dari bahan tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan;
Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas
dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan
makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable;
Kantong sandwich; Kantong untuk membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus
tahan air; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu,
sandal, sepatu olah raga, yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu
diskon, selain bersandi atau magnetic; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama;
Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk
pembungkus; Kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang;
Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja
dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter;
Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan
Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas, kardus, dan
barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan
kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat
dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan
dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus atau kertas;
Kotak dokumen (alat tulis); Kotak kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau karton yang
dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat
dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan dari tekstil;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar karton
untuk kemasan; Lembar kerja (barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau
sudut; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi
perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis;
Lembaran kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan
kertas saat menulis; Lembaran yang dicetak; Lukisan [gambar]; Lukisan [karya seni]; Lukisan pasir; Majalah bergambar
terpublikasi untuk anak-anak; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk
baru dan teknologi dan forum promosi; Majalah perusahaan; Manual referensi perangkat keras komputer; Manual untuk
keperluan pengajaran; Manual untuk perangkat lunak komputer; Manual-manual untuk perkenalan produk dan iklan; Map
Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara berkala; Materi kursus yang dicetak;
Materi pelatihan selain peralatan; Materi pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak;
Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar bahasa; Materi
pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi pengajaran cetak untuk informasi;
Materi pengajaran cetak untuk pendidikan; Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Materi
promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi terkait produk
telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan telepon seluler, telepon
pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke
meja atau rak tampilan produk; Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain,
pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat
lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk membungkus makanan; Modul (Buku); Ornamen pensil;
Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet
panduan; Panduan (Barang Cetakan); Panduan pelatihan cetak; Panduan pelatihan dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk
anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pedoman mengajar;
Pedoman pelatihan dalam bentuk cetak; Pelindung buku cek; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari
wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena penanda; Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal
(felt); Pencatat nilai (barang cetakan); Penghancur CD untuk penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan
tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit uang; Penutup meja dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel
karet; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil;
Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa ganda; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Perencana (barang cetakan); Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan;
Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan
kartun; Publikasi berkala; Publikasi cetak berkala; Publikasi cetak bulanan; Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak;
Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi cetak untuk institusi perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu
kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket,
tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan
tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue
wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak
pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk
merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan
portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender,
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stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anakanak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang
manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk
bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen bisnis;
Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di
bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di
bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen bisnis;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di
bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen bisnis;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang
manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi
rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak;
Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas
perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program; Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan
pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan
perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang, atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk
tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung
dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan; Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain;
Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up;
Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anak-anak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat
dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker (decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker
perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk
digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan
(barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar; Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel
bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik
dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Tatakan kertas untuk
hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat arsip (keperluan kantor); Tempat buku cek;
Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas; Tempat menyimpang buku tabungan; Tempat notepad;
Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India; Tinta isi ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat
yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran dari kertas; Voucher; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen (alat tulis); Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas
[tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu dari kertas; alas dan bantalan kertas atau karton untuk
pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau karton
untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas kartu makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas
kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah
gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas kecil ditempatkan di bawah gelas untuk
melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas kertas decanter; alas kertas koktail; alas
kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas untuk peti; alas koin; alas koktail dari
karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja dari kardus; alas meja tulis; alas
minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus; alas pengaturan tempat meja dari
kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat
tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau
kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat dan mesin penjilid buku [peralatan
kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan non-medis; alat pelubang [keperluan
kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang digunakan untuk merakit potonganpotongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis (kartu nama,
kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat tulis tercetak; alat tulis, termasuk
kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk memasang foto; alat vignetting; alatalat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album acara; album foto; album foto mini;
album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda tangan; album untuk lagu; almanak;
amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas
untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi
medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di sifat spons; atlas; bagian histologis
untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi pengajaran, termasuk panduan,
grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar tercetak; bahan cetak dalam sifat
sampel warna; bahan cetakan; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar untuk papan tulis; bahan informasi
untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton; bahan
kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang
terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan
kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan
pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan dan senyawa untuk digunakan oleh
anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan
pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran dan pengajaran; bahan pengajaran
untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan [kecuali peralatan]; bahan pengemasan
dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat
dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis;
bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan promosi dan iklan; bahan seniman; bahan
seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid buku dan kertas; bahan untuk tulis menulis; bahan-bahan menggambar;
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bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan
iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki pensil; baki surat; banner; bantalan;
bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau
selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas; bantalan linear sekali pakai yang
tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan; bantalan
meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan;
bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk segel; bantalan untuk menggambar;
barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan
dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif
dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan
dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barangbarang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas;
barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta [tempat penampungan
tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; bendera
hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; binder; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai
fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk seniman; blok
pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk bolpoin; bolpen; brosur; brosur cetak; brosur di
bidang hukum; brosur informasi yang dicetak; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet informasi; buklet yang
dicetak; 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 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; bukubuku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; buletin; buletin [barang
cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan;
bungkus kado plastik; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas dekoratif untuk
pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki
atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk mengetik
[keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap [stempel]; case
dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang belum ditulis;
ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar; cetakan dalam
sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni; cetakan seni grafis;
cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna; chromolithographs [chromos]; daftar
alamat; daftar harga dicetak; dayung cat; decalcomania; dekal; dekal dan stiker bemper; dekorasi kardus untuk bahan
makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; desain bordir [pola]; diagram;
diagram pedoman terapi medis yang tercetak; diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar
jawaban survei; dicetak materi kursus korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan; direktori [barang cetakan];
direktori hotel; direktori kota; direktori rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk penggunaan kantor;
dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk aksesori meja; duplikator;
duplikator bantuan; duplikator putar; electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem kertas; ensiklopedi; etsa;
etsa seni; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen]
terbuat dari kertas; figura karya seni; file dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan ; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film koreksi
untuk mengetik; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik
perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus;
film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk
kemasan; film selulosa asetat untuk pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; flip chart; flow sheet
[materi cetakan]; foil perekat [alat tulis]; foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder gantung;
folder informasi tercetak; folder kertas; folder paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru; folder untuk
surat; font pencetakan; formulir; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi
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penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat dinegosiasikan;
formulir kosong; formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir yang dicetak
sebagian; formulir, dicetak; foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto
[dicetak]; foto-foto pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gagang kuas;
gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar stempel; gambar
tempel; gambar-gambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter
dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
grafik informasi pengukuran dan dosis obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak; gulungan kertas
toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan untuk pita tinta;
gulungan yang dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak,
bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman penyimpanan arsip;
halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan;
halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk kertas untuk
keperluan dapur; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf; hewan model
[ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas;
hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen]
terbuat dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hologram
tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan huruf]; huruf cetak
font untuk mesin tik; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung perekat yang terbuat
dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak;
ilustrasi; indeks; indeks telepon; indikator tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual untuk komputer;
instruksi manual untuk peralatan olahraga; instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk synthesizer musik;
instrumen menggambar; instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; instrumen
penyusunan; isi ulang kalender; isi ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang
untuk instrumen gambar; isi ulang untuk pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar untuk
keperluan kosmetik; jarum etsa; jenis huruf; jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal kosong;
jurnal medis; jurnal perdagangan; jurnal perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid buku;
kain untuk penjilid buku; kalender; kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja;
kalender saku; kalender sobek; kaleng pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari
kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan;
kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari
kertas; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan;
kantong dari plastik untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah kertas; kantong kado dari
kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas
berbentuk kerucut; kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi
instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas untuk
pembungkus; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang
daro kertas; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven;
kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk
memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan
makanan tengik; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian
dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan
pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk
makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah
kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga;
kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich
dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kantong
surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak dengan microwave; kantong untuk pesta dari
plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kanvas dan papan seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas
untuk melukis; kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng
kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur; kapur papan tulis; kapur
penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan tulis; karangan bunga hias kertas untuk pesta;
kardus pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karet gelang [keperluan kantor];
karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; karikatur; karton; karton bergelombang; karton
bristol; karton kardus; karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu
Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan
salam universal; kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial; kartu dagang; kartu debit tidak
bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah; kartu indeks [alat tulis]; kartu informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk
merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan
secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan; kartu loyalitas tidak bersandi; kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu
dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu
perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu
pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep dicetak; kartu respons surat tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak
bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik
kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu
identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartu trivia [bahan
ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu ucapan musikal; kartu ucapan pop-up; kartu ucapan selamat; kartu
ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu untuk alas
minuman; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); kartu-kartu
perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun koran [barang cetakan]; karung kertas; karya kaligrafi; karya seni dari
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kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas; karya seni litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas];
kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit; kasus stensil; katalog; katalog
belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang
menampilkan barang dagangan permainan komputer; katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil
perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik,
video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya; katalog yang terkait
dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan
kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan
wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan;
kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor
[kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; keranjang meja untuk aksesori meja;
kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado;
kertas bercahaya; kertas bergalur [media bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas
catatan; kertas catatan berperekat; kertas catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital;
kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah
tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku
catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas
dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas
fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar;
kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan
sintetis; kertas isap; kertas joss; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas
kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas
karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi;
kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi;
kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas
majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas
pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus
makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas
pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga
kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan
banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas;
kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal dilapisi;
kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas termal tanpa
pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer panas; kertas
transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk
cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk digunakan dalam
pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan dalam pembuatan
wallpaper; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk memasak; kertas
untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas
untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus bunga dan
pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel pemeriksaan medis;
kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang sekali pakai; kertas*;
kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput
dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang logam; klip uang, bukan dari
logam; klip untuk dokumen; klip untuk kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; klise-klise; kohzo-gami
[kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik; kompas [instrumen gambar];
komplotan sudut [instrumen gambar]; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat
tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari karton; kotak display kardus;
kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file untuk penyimpanan
catatan bisnis dan pribadi; kotak file untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen gambar]; kotak hadiah dari kardus;
kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak
kardus untuk pesta; kotak karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan
kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kerajinan
untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan kartu ucapan;
kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat; kotak pena; kotak pena dan
pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak penyusunan; kotak
persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil
mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas,
peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton
atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak untuk
dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kotakkotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas
untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk melukis;
kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak; kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak; kurikulum
cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan; label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label botol anggur
handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus; label harga
kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton; label kertas
bagasi; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah; label penanda; label
pengiriman kertas; label perekat (alat tulis); label perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal
[bukan dari tekstil]; label termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk kode batang; laci kertas; laci kertas
beraroma; laci kertas, diberi wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk penggunaan kantor; lapisan (plastik)
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untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum; laporan konsumen yang dicetak;
laporan penelitian tercetak; laporan tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan spanduk kertas senam; lead
pensil; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; lem gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk
keperluan rumah tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat
tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem
untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembar informasi;
lembar informasi yang dicetak; lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik
untuk kemasan bahan makanan; lembar musik; lembar polypropylene untuk pembungkus; lembar prangko peringatan
perayaan; lembar skor; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk
reproduksi gambar di industri percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas
atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran musik tercetak; lembaran
perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan
dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk
keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus;
lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus;
lencana kardus; lencana kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; lengan untuk memegang dan melindungi
prangko; linen meja dari kertas; liner yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan peliharaan; liners kotak kucing dalam
bentuk kantong plastik; litograf; litograf berbingkai; litograf yang dibingkai; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai;
lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak; majalah cetak di
bidang drama; majalah cetak di bidang film; majalah cetak di bidang musik; majalah cetak di bidang pariwisata; majalah cetak
di bidang seni figuratif; majalah cetak di bidang tari; majalah daftar televisi; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam
bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas
yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah
dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket;
majalah dalam penerbangan; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah fitur umum; majalah
komputer; majalah musik; majalah perjalanan; majalah poster; majalah-majalah; makalah elektrokardiograf; makalah publikasi;
malam penyegel; manual; manual [buku pegangan]; manual instruksi permainan komputer; manual komputer; manual
pelatihan; manual pengguna komputer; manual program komputer; manual tercetak; map; map lembaran lepas; map plastik;
map surat; map untuk kertas; master roh untuk mimeographing; mata pena; mata pena dari emas; mata pena untuk alat tulis;
materi instruksional tercetak tentang telekomunikasi; materi pelatihan tercetak; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk
cetak; materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran,
pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; materi promosi tercetak; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku
catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; menambahkan
kertas mesin; mencetak dalam sifat gambar; menelusuri jarum untuk keperluan menggambar; mengatur kotak untuk
menggambar; menggambar kuas; menghapus perisai; menghapus produk; menu yang dicetak; menulis atau menggambar
buku; menulis papan tulis; menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer; menyoroti pena; menyoroti
penanda; mesin cetak label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk keperluan rumah tangga atau alat
tulis; mesin cetak printwriter; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin franking
untuk penggunaan kantor; mesin huruf kantor; mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan
kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali perabot); mesin laminating untuk
penggunaan rumah dan kantor; mesin pelabelan kantor; mesin pembatalan prangko; mesin penandaan untuk mencegah
penipuan; mesin pengalamatan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin penghapus stempel; mesin pengikat
spiral untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor; mesin penjilid buku untuk penggunaan
kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mesin penyegel
amplop untuk kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak elektrik; mesin perekat untuk
penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil; mesin tik; mesin tik dan
keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik elektronik; mesin tik
listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan elektrik; mesin untuk
memasukkan surat untuk penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris persegi untuk menggambar; mistar /
penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string kertas upacara Jepang]; mobil model
skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala [ornamen] kertas; model
[ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat dari kertas; model anatomi
untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model
kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model lilin, bukan untuk keperluan
gigi; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil [ornamen] yang
terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari kardus;
model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala [ornamen] dari bubur kertas;
model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; monograf;
mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam sifat lukisan; mural dalam sifat
poster; mural dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di sifat gambar; mural di sifat lukisan
[gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan kantor]; nama lencana kertas; nama
lencana plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan pena; nampan surat; nampan untuk
memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan; nampan untuk memilah dan menghitung
uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas; notebook kertas kosong; notebook perjalanan;
notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman; oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas
yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari
kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini
yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat
dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton;
ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton;
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pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan
real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak; panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak;
panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan penomoran; panduan program televisi; panduan saku
referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan; panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan
sudut [instrumen gambar]; panel kanvas untuk seniman; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf
[instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu [alat tulis]; papan cat air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis];
papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar membingkai alas; papan giling; papan iklan cetak dari karton; papan iklan
cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan
iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang
dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; papan ilustrasi; papan kardus; papan kertas; papan
kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik [keperluan kantor]; papan magnetik untuk kegiatan penjadwalan dan janji
temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama dari kertas atau karton; papan pangkuan untuk membaca dan menulis;
papan pemasangan; papan poster; papan sketsa; papan tulis; papan tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis
putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan rumah; papan warna [karton berwarna]; paper embossers [keperluan
kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel; pastel; pastel
[pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; patung-patung dari
bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman referensi perangkat keras komputer tercetak; pegangan (tempat) untuk prangko
[segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak; pelat alamat; pelat alamat untuk mesin pengalamatan; pelembab [keperluan
kantor]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pelembab untuk
permukaan yang dilumuri [keperluan kantor]; pelindung titik pensil; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas
elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks; pembagi notebook; pembagi pengikat cincin; pemberat kertas; pembuat kertas
[keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik; pembungkus (alat tulis);
pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik;
pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkuspembungkus terbuat dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis];
pemegang (tempat) kapur; pemegang (tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang (tempat) kertas
atau buku; pemegang (tempat) surat; pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang halaman;
pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit; pemegang pena;
pemegang stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pemotong kertas
[keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena baja, yaitu,
styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat tulis; pena
jel; pena kaligrafi; pena koreksi; pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena penanda dari
kain tebal (felt); pena seniman; pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena ujung serat;
pena untuk menandai; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas
papan tulis putih; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil,
listrik atau non-listrik; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda;
penanda buku; penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda
dokumen [menyoroti pena]; penanda halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor;
pencetak kartu kredit yang dioperasikan secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat jepretan; penekan
stapel [stapler non-listrik]; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengatur (organizer)
meja; pengatur meja [alat tulis]; pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur
kertas; penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis;
penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk penggunaan kantor; pengiriman
kontainer kardus; pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; penjilid tiga cincin;
pennons terbuat dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik;
pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil seniman; pensil
warna; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; penutup baki gigi dari kertas;
penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas;
penutup notebook; penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat;
penyerap noda; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyokong dari kardus untuk menjilid buku;
penyortir dokumen [keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat;
peralatan pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu
pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda;
perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar;
perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk
keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga;
perencana bulanan; perencana desktop; perencana hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai
[segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni
dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta
geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau
kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado;
pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki;
pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan
pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita
koreksi untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid buku; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat
untuk kertas karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk
printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton;
plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); plastik
untuk pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik, non-elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk
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membuat pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak
di atas kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit; pola penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk
membuat pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen
seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album
foto]; portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural
dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan;
prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan;
produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara; program acara cinderamata; program cinderamata; program
perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak; prospektus; publikasi cetak dan materi yang berkaitan
dengan layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir (cetak);
publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk
buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan; publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak; publikasi
tercetak yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi
tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang
pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak
berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat)
meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen [cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel
dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil; reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan
spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan
pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan; reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak
dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta
untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis];
sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku
tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas;
sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran
buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari
[keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku;
sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi; selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut
printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur;
seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk
membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri
buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak;
set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set
pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman;
sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol kering
(dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang
terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan
kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur];
stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil; stensil [alat tulis]; stensil alis; stensil dekorasi cappuccino; stensil
dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil kuku; stensil silkscreen; stensil untuk aplikasi kosmetik; stensil untuk
dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi produk pastry; stensil untuk lukisan wajah; stensil untuk merias wajah;
stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam produksi papan sirkuit elektronik dan komponen elektronik lainnya; stiker;
stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk
helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik
yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker
khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok
gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film
plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak]; stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip komik [barang
cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan
foto; suplemen majalah untuk surat kabar; surat; surat edaran agama; surat informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat
edaran; tab alat tulis yang diperkuat; tabel aritmatika; tabel dicetak; tabel menghitung; tabung kardus; tabung karton untuk
dokumen; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag karton; tag
kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag termal yang belum dicetak; tag untuk kartu indeks; tali sandang untuk
memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; tanah liat pemodelan polimer; tanda pengenal kertas;
tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kardus;
tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk
digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk
digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau
karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape bag makanan untuk penggunaan freezer; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas
belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing
yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas;
tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan microwave; tatakan gelas dari kertas;
tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari karton; tatakan gelas terbuat dari kertas;
tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu; tempat alat tulis di meja; tempat buku cek; tempat cek; tempat dokumen [alat
tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat flip chart; tempat kartu
yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit untuk agenda dan perencana mingguan; tempat paspor; tempat pembawa flip
chart; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat pensil dari kulit; tempat prangko [segel]; tempat sampah
[tempat sampah atau kantong sampah]; tempat sertifikat; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk instrumen gambar;
tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; tempelan holografik;
tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk digunakan pada permukaan apa pun; template gambar; template kurva
[instrumen gambar]; template penanda; template penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tesaurus;
tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta
logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan
dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta

Halaman 370 dari 872

untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue kertas kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas
untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk
penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen]
yang terbuat dari bubur kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis
kapur tulis; toppers pensil; torinoko-gami [koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; transfer sensitif tekanan
[decalcomanias] untuk aplikasi ke kendaraan; transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang buatan untuk keperluan
instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari karton; tutup pensil; uang
kertas; ujung jari karet [keperluan kantor]; ujung pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak; undangan cetak terbuat
dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas; visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan;
voucher hadiah tercetak; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas
biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan
industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan
yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari
kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027180
: 13/04/2022 12:03:13
:
: PT SONIA IMPEX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL JATINEGARA BARAT N0. 120 KAMPUNG MELAYU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SIYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih dan Merah
: 27
: ===karpet bulu; karpet lantai; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027181
: 13/04/2022 12:04:09
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing + Logo
: FINATRA productive financing + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa simpan pinjam secara online; Layanan penagihan
pembayaran; Perbankan mobile; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode);
jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan
melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan keuangan yang berkaitan dengan
kartu pembayaran; layanan pembayaran; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; penerbitan voucher; pinjaman online; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027182
: 13/04/2022 12:05:28
:
: Guangzhou Huisheng Car Audio Co.,LTD.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 203, Building 4, No.8 Zhongcheng Road, Tianhe District, Guangzhou city,
Guangdong Province,, 510630
: Rahajeng Handayani S.H.,
: SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogar Icon Central Office, 2nd Floor, No.9,
Office Complex of Bukit Cimanggu City-Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOLDEN ACOUSTICS
: GOLDEN ACOUSTICS = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Kotak untuk pengeras suara; alat pencampur suara; amplifier; compact disc [audio-video]; kapasitor; layar video; pemutar
multimedia portabel [PMPs]; penerima audio dan video; pengeras suara; sistem audio mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027183
: 13/04/2022 12:06:37
:
: Bernadus Edward Supit

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kutu Asem, RT 004/RW 017, Kelurahan Sinduadi, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Salawase
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Coklat, Coklat Bronze
: 30
: ===Bakwan; Bumbu pecel; Dodol; Emping (kerupuk dari melinjo); Kerupuk; Kopi bubuk; Kue kering (pastri); Mie; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Nasi Empal Daging; Nasi
Semur Daging Sapi; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran;
Pangsit goreng; Roti pastry; bakso yang terbuat dari kanji; bihun; biskuit; bumbu olahan [bumbu]; kembang gula; kue basah;
kue bolu; kwetiau; madu mentah [pemanis alami]; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; meses; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; permen; puding;
sambal; saos; sereal gandum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027184
: 13/04/2022 12:06:51
:
: Willy L.Tangkilisan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anyar Indah Raya No. 5, RT 003 RW 014, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16963
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCHEIN & Lukisan
: SCHEIN Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Kuning
: 3
: ===Coating kaca mobil; Pembersih mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap body mobil; Sediaan pembersih untuk
campuran air wiper mobil (wiper fluid); Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; deterjen untuk mobil;
sampo mobil; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
mobil; wewangian untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027185
: 13/04/2022 12:08:44
:
: MARFUATIN

Alamat Pemohon

: Dusun Suling RT 003 RW 009, Kelurahan Bagon, Kecamatan Puger,, Kabupaten

740

540 Etiket
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Jember, Jawa Timur, 68164
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MR BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua
: 3
: ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; 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 kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027186
: 13/04/2022 12:11:23
:
: Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Ruang 2801, Jl. Jend. Sudirman
Kav 52-53, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Save Ibuku + Logo
: Selamatkan Ibuku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 16
: ===Brosur-brosur; Publikasi mingguan (barang cetakan); alat tulis; amplop; barang cetakan; buku; buku catatan; buku
gambar; buku tulis; buletin [barang cetakan]; cap [stempel]; kalender; kantong dari karton; kantong kertas; kantong plastik;
kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; kertas kop surat; kertas tulis; majalah; pamflet; pensil; poster; publikasi tercetak; pulpen;
selebaran; stiker; stiker dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027187
: 13/04/2022 12:11:28
:
: PT THOMASONG NIRMALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. AM. Sangaji No. 20A, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm.
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ASHTA
:

591

Uraian Warna

: Peach ,Putih ,Hitam

740

540 Etiket

Halaman 373 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 10
: ===-;-;-;-;-;; Alat pengebor gigi; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Aparatus dan instrumen
medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus pemutih gigi dengan
lampu LED; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Membran gigi
untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi,
kedokteran hewan; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; aparat bedah dan
instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan; aparat
gigi; aparat polimerisasi untuk digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; artikulator gigi; baki
cetakan gigi; bit untuk bor gigi; bor gigi; bros gigi; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan
gigi; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cut-off roda untuk tujuan gigi; dental dam;
excavator gigi; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; handpieces gigi; implan gigi panduan bedah;
implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; instrumen gigi; jarum suntik gigi; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kamera intraoral gigi; kawat gigi; kursi pemeriksaan gigi; lampu
menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; laser untuk keperluan gigi;
mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; mengisi
instrumen untuk tujuan gigi; pelindung gigi untuk tujuan gigi; penjelajah gigi; penyangga implan untuk keperluan gigi; peralatan
dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan kedokteran gigi; peralatan polimerisasi
untuk keperluan gigi; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk penggunaan pribadi; protesa
gigi; protesa gigi dalam bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; retraktor gigi; roda abrasif untuk tujuan gigi; sarung
tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan gigi; skrup
untuk tulang gigi; spatula untuk tujuan gigi; stimulator karet untuk keperluan gigi; tang gigi===
: DID2022027188
: 13/04/2022 12:11:57
:
: SARI MULYANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wangon RT 002 RW 003, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAMPAKA DHAON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah Maroon, Abu-abu, Pinggala
: 24
: ===kain cetak; kain ecoprint; kain shibori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027189
: 13/04/2022 12:12:06
:
: NATHANIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Ville Blok R No. 49, RT.011/RW.009, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLAPA HAUS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, krem, putih
: 32
: ===Air kelapa dalam kemasan; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran bernutrisi (bukan
untuk keperluan medis); Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda;
Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau
sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman
jus buah.; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air kelapa [minuman]; air minum dengan
rasa buah dan minuman non-alkohol; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah campuran; jus kelapa;
limun; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman

740

Halaman 374 dari 872

buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es agar-agar buah; minuman es
buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman jeli
herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus sayuran; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sari buah tanpa alkohol; smoothie (sari
sayuran); smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi];
smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027190
: 13/04/2022 12:13:48
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STRONG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah;
Keranjang dengan tutup; Lemari belajar; Lemari buku; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak dorong; Tempat tidur per (spring
bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal; boks untuk bayi; cermin toilet; furniture / perabot rumah tangga dan
kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; 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 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; rak; rak [perabot];
rak furnitur; rak majalah; rak piring; sofa; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027191
: 13/04/2022 12:15:50
:
: PT. DIGITAL KARYALOKA NUSANTARA

540 Etiket

540 Etiket

: Komplek Perumahan Batu Ceper Permai, Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, Kota Tangerang, Banten
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Biru
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan transfer mata uang
virtual elektronik; Layanan uang elektronik; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang
elektronik; jasa dompet elektronik; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa
pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
transaksi keuangan online; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; layanan pembayaran elektronik;
memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau
manajemen mata uang virtual elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; penerbitan mata
uang virtual elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027192
: 13/04/2022 12:22:35
:
: PT. ASKS MAJU BERSAMA

540 Etiket

: Foresta Business Loft 5 Unit 26, RT.000 RW.000, Lengkong Kulon, Pagedangan,
Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15157

Halaman 375 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LASTARIKU + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Hitam, Putih.
: 30
: ===gula===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027193
: 13/04/2022 12:24:05
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa simpan pinjam secara online; Layanan penagihan
pembayaran; Perbankan mobile; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode);
jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan
melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan keuangan yang berkaitan dengan
kartu pembayaran; layanan pembayaran; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; penerbitan voucher; pinjaman online; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027194
: 13/04/2022 12:26:57
:
: LUCIA FRISTANTI NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Singamerta RT 001 RW 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARULIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Kuning
: 24
: ===kain cetak; kain ecoprint; kain shibori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027195
: 13/04/2022 12:28:17
:
: RINA THESMAN

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso RT. 004 RW. 002, Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika, Papua,
Kabupaten Mimika, Papua, 99963

Halaman 376 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIWEND (beserta lukisan logo merk nya)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===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 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; Sediaansediaan 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 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; gel penyamakan
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum kecantikan; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum penataan rambut; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027196
: 13/04/2022 12:28:47
:
: LEONARDO SUGIHARTO RAHMAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MEDIA BLOK. C 4 NO. 21, RT. 004/RW. 001, KEL. KEMBANGAN UTARA,
KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Petindo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Dasar Biru, Warna Tulisan Putih
: 31
: ===makanan kucing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027197
: 13/04/2022 12:30:54
:
: SHENZHEN WOKE TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 Floor, ZhongDianDiFu Building, ZhenHua Road, FuQiang Community, Huaqiang
North Street, Futian District, ShenZhen
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 377 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Namota
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===ban untuk roda kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; frame sepeda motor; helicams; kaca spion samping untuk
kendaraan; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; pemegang cangkir untuk kendaraan; penahan kepala untuk kursi
kendaraan; penutup jok untuk kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; sadel sepeda motor; sandaran yang
diadaptasikan untuk penggunaan di kendaraan; setang sepeda motor; udara pompa [aksesoris kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027198
: 13/04/2022 12:34:16
:
: PT. DIGITAL KARYALOKA NUSANTARA

540 Etiket

: Komplek Perumahan Batu Ceper Permai, Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, Kota Tangerang, Banten
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Biru
: 35
: ===Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data online; menghimpun
basis data kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk
pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; transaksi komersial yang dapat
dilakukan secara daring (online)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027199
: 13/04/2022 12:34:29
:
: PT. Era Medika Alkesindo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok Mahoni no. 08 ,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20149
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEALTHCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE HIJAU BIRU HITAM
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk
penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi program loyalitas
untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan
poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang
memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota;
Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem
komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen
kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,
penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan

740
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Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi
manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan
manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi
sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis
manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya;
Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet;
Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Audit laporan
keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan
pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan,
saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis;
Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth
penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT
STORE; Dealer motor; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan
penyebaran materi promosi; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Distribusi materi
perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor Elektronik; Distributor alat
kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor mesin pertanian;
Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan
dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan grosir minuman; Eceran
dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Grosir layanan
pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu
jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk
mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon
dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial
eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk
kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai
bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data
komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa ritel/eceran
ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan
Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk Komputer,
Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun;
Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis,
konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa
administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa
agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa
agen penjualan tiket; 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 agen yang mengatur, intermediasi atas
pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa
akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur pengadaan
barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis
di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti
mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan
mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk
melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi;
Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa
distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk Tutup
toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; 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 eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa
eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; 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 atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa
eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing,
ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan
pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran hypermarket; 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,
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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 ekspor impor; Jasa ekspor
impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput
laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di
bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus;
Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga,
voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa informasi,
penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan pelanggan; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.;
Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa
konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem,
pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; 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 konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang; Jasa konsultasi bisnis sehubungan
untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan mencari dan menyediakan rujukan
untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan
sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam hal menggunakan, mengumpulkan
dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi
kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi
manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi terkait penyelenggaraan dan
pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa
layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian
perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian
produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan
video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan
dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan
kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan
dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA
untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); 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, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik),
mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi
untuk keperluan medis; 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, alatalat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan
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medis, alat pacu jantung; 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,
bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA,
peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; 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, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alatalat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinarX (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi
dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; 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, pesawat penerima televisi, telepon
bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring
otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat
pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); 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, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan
pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; 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, vibrator pembaringan, kursi
pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis
yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter
robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk
farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir
yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; 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
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat
mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online
dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari
rumah; Jasa pemesanan secara online 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 pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang
pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital; Jasa pemrosesan pemesanan makanan
melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai
barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; 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 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 barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],

Halaman 381 dari 872

memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; 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 ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; 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; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; 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 barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; 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 eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; 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 penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
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kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
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 retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa 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 ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; 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 ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
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perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; 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; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; 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 online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; 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; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
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penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
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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
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; 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
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; 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,
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
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layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi komersial; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi
pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan,
pemasaran, penjualan, operasi, khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk
memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis
yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan
[layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan; 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 dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
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 penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; 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 grosir yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang
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menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir
yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multiguna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; 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 online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; 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 alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel
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yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; 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 kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; 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 toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan
pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare,
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pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan
media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari
kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file
terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen
spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaanperusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; 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; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer
global; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
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digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan akumulasi dan pembayaran
pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain
Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu;
Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen
dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa
untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi
tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan
kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk
membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan
basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop); Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; 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: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
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vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
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 grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); 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; 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 dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; 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).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan ahli
bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan sedang berkembang; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan
dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran
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informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua
informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen strategis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel; Penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari basis data online;
Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit,
atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya
dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; 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 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; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; 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.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
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memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; 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; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Saran organisasi bisnis; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar
melalui Internet; Studi statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk
kepentingan bisnis; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat
penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko
Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang
grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka;
Toko buku dan alat-alat tulis; Toko bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian
dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan
rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone
dan asesoris; Toko helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris;
Toko kue; Toko kue online; Toko mainan anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko
mebel dan ranjang; Toko menjual bakso goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan;
Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; 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 roti online;
Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko
yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi
ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu
alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang
menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempattempat 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 kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu,
sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes;
administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan
konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan
kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal;
administrasi bisnis perusahaan real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis
program dan layanan penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain;
administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web;
administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim
di bidang kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial
untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi 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
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waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk
orang lain; administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui
penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon
pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi
program frequent flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh
program loyalitas lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program
imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program
loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang
lain; administrasi program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif;
administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program
pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan
mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran;
administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data);
administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan
prabayar; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat;
administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis
waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi,
penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of products and the use of services by
the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang
terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja
terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk
artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau
promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan
iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan
sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen
perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan
jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan
harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler
dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi
ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih
daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen
atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya;
analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan
statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data
bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian
pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya
mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar
untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; 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; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
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demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain
selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; diagnosis dan
pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi
barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran
materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi
iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan,
pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk
melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor
dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi
statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis;
file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan
komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by
computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan Masyarakat; hubungan
masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik;
iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif;
iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber
daya manusia; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan
pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk
perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti
membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
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pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; 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 bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan
bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga
[alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami;
jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas
kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa
grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan
ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk
perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk
susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang
cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan
dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan
dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan
tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial
yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi statistik untuk
tujuan bisnis; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi,
yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang
menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual
beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk
kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online)
melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
bisnis dalam bidang prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan
situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat,
menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk
perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang
teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan
informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan
induk; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis;
jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
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periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen untuk pihak lain; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen database
terkomputerisasi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; 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 penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa perekrutan talent bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan
dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
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perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa rekrutmen personel; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton,
barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga,
bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali
peralatan); 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 kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang,
koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda,
backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali
pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak
beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan
penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan
data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam
campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian,
produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan
makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; 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 retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; 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 retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; 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
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; 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 permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; 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, audiovisual, 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
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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; 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 bagianbagian 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; 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 pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
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matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa 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 saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media
sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasajasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh
diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabunsabun, 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 impor dan ekspor;
jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi
individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis
wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawankaryawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen
database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
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dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; 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 (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; 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, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, 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, barangbarang 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 ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; 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; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan penyediaan informasi
bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database
komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman,
tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga
berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu,
makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi dan
sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of
Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa
memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi 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); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika; kompilasi data matematika
atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar
dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi
direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat
dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi
ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis
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data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi ke dalam
register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi informasi lingkungan
ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi statistik;
kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang
berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan sistem informasi;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi milis; kompilasi milis
langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe bisnis; kompilasi purwa
rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial; kompilasi statistik; kompilasi
statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik pasar; kompilasi statistik untuk
menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan
kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi
pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi;
konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan
informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di
bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi
kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis
mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi
pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja;
konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi
perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi
perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar;
konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang
berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor;
konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan
perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi
kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu
kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan
relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang
berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor,
bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor;
layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan
layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial;
layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen
produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen
tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
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personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program
sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan
orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur
dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang
kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir
dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; 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 benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; 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 berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis
yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel
perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan;
layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk
beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir
untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao;
layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau
grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau
grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur;
layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
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menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan
grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir
untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir
untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan
grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan
grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan
grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir
untuk game; layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir
untuk kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir
untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman
beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan
grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan
audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan
medis; layanan grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan
pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir
untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan
grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer;
layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk
perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk
persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir
untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir
untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches;
layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh;
layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan
grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga;
layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan
dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan
grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan
dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat
dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan
grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan
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smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan
grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan
dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
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profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen kemampuan; layanan
manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola
urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan
menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang
orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor;
layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui
Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi;
layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek;
layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran
perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan
pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat
dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan
eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan
melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran,
dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.;
layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan;
layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di
bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis
untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk
orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain;
layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan
asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs
web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; 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 penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
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penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; 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 periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan
penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah
dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang
lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau
tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen
olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet
dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan
riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir
untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk
foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur;
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 kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; 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 sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
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 dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
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berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; 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 ritel yang
berhubungan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berhubungan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih;
layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barangbarang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan
ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel
yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang
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berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung;
layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan
pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan
ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan
air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan
dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan
ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh;
layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko
aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan
pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk
pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan
masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan
tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir
dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau
memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan
makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir;
layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan
es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko
grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang
dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir
menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan
penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan
peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir
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menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
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menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; 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; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
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menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak

Halaman 413 dari 872

komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen database terkomputerisasi; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu,
pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik
usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek;
manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen
persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok;
manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk
orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko
bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi;
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; manajemen usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan memantau fluktuasi harga
bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk
keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang; melakukan pameran
dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan
penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif karyawan; melakukan studi
di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi
kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang
melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei
bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset
manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau laporan kredit
konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; memasarkan barang dan
jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan

Halaman 414 dari 872

stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi
komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk
mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran;
memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola
inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu,
komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau
komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen
bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di
bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang
membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang
teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs
web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan
informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di
bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis
melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
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lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
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dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; 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; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang ecommerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan
video untuk wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi
tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen
penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa intelijen bisnis; menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja;
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menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan pemberi
kerja; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik
untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan persiapan
pajak gaji elektronik; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi
penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; 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; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; merchandising produk
untuk orang lain; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan
manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk
pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi
kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi
kontrak mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat
perbelanjaan di situs web; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi
komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing;
operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen
program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan
komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial,
promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi;
organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang
pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan
pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti;
pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran;
pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut;
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pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak
lain melalui situs jaringan online; 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 real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan dan administrasi penggajian; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data
elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan
pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan
dan layanan penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya;
penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan
(ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif;
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database
melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi
tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis
bisnis; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi
bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis
preferensi konsumen; penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan
kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat
langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon
elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk
ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan
kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
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 (termasuk poin
elektronik) 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 penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; 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; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau
pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi;
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); pengaturan,
pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema
loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan;
pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun
penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data
informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi
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oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang
lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan
strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data
informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; 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;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; 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 bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fasilitas penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan
informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial;
penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
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global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan
pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat
kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan
informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi
mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; 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 informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan vouchervoucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
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bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf
dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan
bisnis strategis; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan;
perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis;
perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan
media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; 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; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan
penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan;
persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan
penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan
dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis;
persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan
untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar;
persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan
laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk
digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei
bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan
transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan
(business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan
ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek;
posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi
untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di
Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk
keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan;
produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan
televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi
infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan;
promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif
kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap
sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa
melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan
jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang
dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan
mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan
kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasajasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis
dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang
disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara
olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan;
promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan
menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan
untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi
penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan;
promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi
secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; promotion of business opportunities;
proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
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penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; riset perilaku
pembelian; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk
pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara
online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan;
saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian
pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis
yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi bisnis; saran dan informasi terkait layanan pelanggan
dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan konsultasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak;
saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan
pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan
mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan
kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam
basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan
sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara
olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan
kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil;
sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi
bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi
dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi
kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu
layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran
dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi
ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor
promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo;
sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi
pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi;
studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi
pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran;
studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier;
survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar;
tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil;
toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik;
toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; 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; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal &
guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang
menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko
yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatanperalatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
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listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi
pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar; yang
mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi
telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/
instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/ akses telekomunikasi jaringan/
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli layanan tersebut yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027199
: 13/04/2022 12:36:11
:
: NANANG SUHARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sawal RT 004 RW 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATARYZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Kuning
: 24
: ===kain cetak; kain ecoprint; kain shibori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027200
: 13/04/2022 12:38:24
:
: RUDY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mabar No. 27, Kel. Sei Kerah Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DESOODA FOOD SPEAKS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; menyediakan makanan dan minuman di bistro; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
: Selly Lusina Sitanggang S.H., S.S.
: LSP Partnership, Graha Simatupang Tower 2B Lantai 7, Jl. TB Simatupang Kavling
38

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih

740

: DID2022027201
: 13/04/2022 12:38:40
:
: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 9
: ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Headsets untuk telepon genggam; Kabel USB untuk ponsel selular; Keyboard untuk
ponsel; Speaker audio pintar; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler; Telepon Seluler; baterai untuk
telepon genggam; chip elektronik; earphone; earphone untuk telepon seluler; gelang pintar; headphone; headset nirkabel;
headset tanpa kabel untuk smartphone; jam tangan pintar; kacamata pintar; kasus pelindung untuk telepon seluler; komputer
tablet; layar kristal cair; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan
untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; peralatan
televisi; ponsel pintar; sarung pelindung untuk smartphone; tampilan untuk ponsel; tempat untuk telepon genggam; tongkat
selfie digunakan sebagai aksesori smartphone===
: JID2022027202
: 13/04/2022 12:39:56
:
: Rendra Saputra ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tinombala C5/5, RT.003/RW.013, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi., Kota Bekasi, Jawa
Barat
: Niki Budiman S.H., MCIArb.,
: Jl. Panglima Polim VIII No. 2A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Cream, Putih.
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Penyediaan
katering; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027203
: 13/04/2022 12:42:01
:
: aditya yudha pratama saelendra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan diponegoro no.72 lingkungan pande , Kabupaten Klungkung, Bali, 00000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Am Desainn
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink Salmon
: 35
: ===Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan
melalui posting-tagihan; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan;
Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi
komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk
mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon
dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar,
papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja
dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa
informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam;
penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat
diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)
file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat
gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line;
penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa konsultasi pemasaran usaha,
promosi, dan periklanan; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa periklanan
barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi
pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran,

740

540 Etiket
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pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran
komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan
online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan agen periklanan di Internet
untuk orang lain; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau
bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; 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 iklan, yaitu
mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; 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,
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 konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan sewa dan
penjualan ruang iklan; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi
dengan pemasaran; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan,
hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara
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online atau melalui layanan web; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi iklan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis
dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara
untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi
pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan
penggunaan kartu kredit maupun tidak; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk
keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan periklanan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan
asuransi; Pembuatan materi periklanan; Penempatan iklan; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur
iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman
publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan
penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; 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).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan informasi
periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis
dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk
mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyelenggaraan acara untuk
keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online
melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Persiapan
dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual promosi; Produksi film
iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual;
Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
administrasi iklan; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang
memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk
keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut
diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif
promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi
penjualan; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan
promosi penjualan; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan
lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan;
analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios
elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet; beriklan
melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; beriklan
untuk orang lain di Internet; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; demonstrasi barang untuk
keperluan iklan; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi pengumuman iklan;
distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus
untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; iklan; iklan banner; iklan
baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan
pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan
dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer
global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan

Halaman 427 dari 872

penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui
semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan
online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga
melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan
promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser
musik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan
dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat
komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online
dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orangorang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving;
iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis
pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan
snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan
bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen periklanan; jasa
agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
iklan suara; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa kliping berita
iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan,
pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis
dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
penataan untuk tujuan iklan; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan
B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi
yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio
dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta
berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa
periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan
dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa produksi iklan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para
konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; 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 penyediaan media dibidang periklanan
dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan
pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi
viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan
pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan
dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi
iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek,
penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar
ritel; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi iklan pers; konsultasi mengenai strategi komunikasi
periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan
promosi; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan
melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup
kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki,
jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan
promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas;
layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan
melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan
iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan
oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk
mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan
terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan
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karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS];
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan
iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obatobatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan
pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan
yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran
dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan
jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan konsultasi
pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas
pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota
untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan
pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan pengembangan iklan
dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan
dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; 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 periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produkproduk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tata
letak untuk tujuan periklanan; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang
dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan desain orang lain
dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang
diiklankan; menampilkan iklan untuk orang lain; menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks
iklan; 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 periklanan; 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 wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur
kontrak iklan untuk orang lain; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online
melalui panduan online yang dapat dicari; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk
keperluan komersial atau iklan; 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
dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang
iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris;
menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di
Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan
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jasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan
komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; negosiasi kontrak iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi untuk keperluan
periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan;
pemantauan efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan;
pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa
konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pembuatan dan
pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; penayangan iklan (ad
serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penerbitan teks iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengelolaan iklan
banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi
periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan
iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan
dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di
Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet;
penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan];
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan
dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung;
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; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang
lain; persiapan kampanye iklan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi periklanan
(sponsor); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk
elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan;
publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
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konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; studi
pasar untuk tujuan periklanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027204
: 13/04/2022 12:42:40
:
: NATHANIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Ville Blok R No. 49, RT.011/RW.009, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLAPA HAUS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, krem, putih
: 35
: ===Konter untuk penjualan es krim; Outlet pancake dan waffle; Stan untuk penjualan es krim; Toko minuman panas dan
dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko pancake dan waffle;
Toko roti online; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah;
perdagangan barang; perdagangan online; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
stan penjualan roti-roti; toko; toko roti; toko yang menjual minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027205
: 13/04/2022 12:43:38
:
: SHENZHEN WOKE TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 Floor, ZhongDianDiFu Building, ZhenHua Road, FuQiang Community, Huaqiang
North Street, Futian District, ShenZhen
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Namota
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Bingkai kacamata; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya yang
dapat dibawa kemana-mana; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; baterai pengapian; earphone nirkabel; headphone;
helm pelindung; instalasi pencegahan pencurian, listrik; kacamata; kacamata pelindung; kamera pengintai video; pemegang
kacamata; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik;
penyangga handset telepon dalam mobil; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perekam
video untuk mobil; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027206
: 13/04/2022 12:43:53
:
: Song Jau Simpationo

540 Etiket

: APT. Taman Sari Semanggi Twr A/30 09, Jl. Akri No 134, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Maulana Ridha S.H
: NEO SOHO, 16th Floor, Suite 1627, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol
Petamburan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gift Inc
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel online; Toko yang menjual berbagai macam parcel; jasa toko untuk
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penjualan souvenir; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027207
: 13/04/2022 12:44:13
:
: PT. DIGITAL KARYALOKA NUSANTARA

540 Etiket

: Komplek Perumahan Batu Ceper Permai, Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, Kota Tangerang, Banten
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Biru
: 9
: ===Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh;
Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer
dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone, tablet dan laptop; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; 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.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; alat untuk memproses pembayaran elektronik; aplikasi
komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik
(uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak komputer, firmware
dan perangkat keras; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari
orang lain; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; 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; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027208
: 13/04/2022 12:45:12
:
: Firman Zulkifli Amin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Belanti Raya No. 17, RT/RW 004/007, Lolong Belanti, Kota Padang, Sumatera
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PUMPITOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; hasil-hasil farmasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan
sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
pencernaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027209
: 13/04/2022 12:46:43
:
: PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA

540 Etiket

: Gedung Soedarpo Informatika, Jl. Blora No. 32, Jakarta Pusat, Kota Administrasi
Jakarta, Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Soleram
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat militer; Baju Hangat untuk anakanak; Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita;
Bandana anak-anak; Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Bodysuit; Busana Muslim; Celana jeans; Celana pelindung kaki;
Celana renang; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gurita (Korset);
Hijab; Hijab olahraga; Jaket anak-anak; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket tahan dingin; Jaket untuk bersepeda motor;
Jaket-jaket; Jas anak-anak; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos tanpa lengan; Kerudung kepala; Kostum Halloween dan kostum
topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Mantel tahan dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah
(pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian bawahan bayi; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk
pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian untuk olahraga; 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, 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); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos
kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Rok Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi anak-anak; Sarung tangan bayi;
Sepatu bot bertali; alas kaki militer; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, bukan untuk
olahraga; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan bersalin; atasan olahraga;
atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju
dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju memancing; baju militer; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju pelindung; baju rajut; baju renang one-piece; baju setelan; baju tidur empuk untuk bayi; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bando; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis];
blus [pakaian bisnis]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana boxer; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan;
celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana kaki; celana kasual; celana kulit; celana olahraga; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek;
celana pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana renang; chasubles; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; fedoras; gamis; gaun; gaun
bayi; gaun denim; gaun kasmir; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut; gaun seremonial untuk
wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket garbadine
(pakaian); jaket hiking; jaket kasmir; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket nelayan; jas [pakaian]; jas
hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi
[Alas kaki kerja berujung Jepang]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur
bayi; kaos berkerah; kaos grafis; 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 anak-anak;
kaos oblong bayi; kaos polo; kaos singlet; kaus kaki olahraga; kebaya batik (pakaian); kemeja aloha kancing-depan; kemeja
berkerah; kemeja formal; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat
[pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan
dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kulit domba; mantel
laboratorium; mantel militer; mantel olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; masker wajah musim dingin [pakaian];
overall; pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam
termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dansa; pakaian denim; pakaian formal; pakaian
hamil; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar
untuk bayi; pakaian luar untuk wanita; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pelindung
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kaki (celana); penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama bayi; piyama rajut; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok
dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rompi bulu; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi olahraga; rompi tahan angin;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sandal bakiak;
sandal bayi; sandal jepit; sandal kulit; sandal lipat; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sarung tangan bulu; sarung tangan militer; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu boot bayi; sepatu
bot; sepatu bot kerja; sepatu bot militer; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot
untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bowling; sepatu formal; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu handball; sepatu
jogging; sepatu kanvas; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; sol sandal; sol untuk
sepatu; sweatbands; syal dan jilbab; topi dan peci===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027210
: 13/04/2022 12:46:58
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing + Logo
: FINATRA productive financing + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa simpan pinjam secara online; Layanan penagihan
pembayaran; Perbankan mobile; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode);
jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan
melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan keuangan yang berkaitan dengan
kartu pembayaran; layanan pembayaran; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; penerbitan voucher; pinjaman online; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027211
: 13/04/2022 12:47:33
:
: R. NGT. TJANDRA JULIASTANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman 116-118 RT.004 RW.002, Kalicacing, Sidomukti, Kota Salatiga Jawa Tengah , Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50724
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GREENOSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Jahe ale; Minuman isotonik; Minuman sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat
minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; ades [minuman berbahan dasar buah tanpaalkohol]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air minum; air minum dalam kemasan; ale jahe kering; bir jahe; esensi
untuk membuat minuman; jus buah aerasi; jus sayuran [minuman]; konsentrat jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol;
minuman berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman cola; minuman jus apel; minuman nabati; minuman olahraga dan
minuman berenergi; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman tanpa-alkohol; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus jahe; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sirup; sirup
untuk minuman===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027213
: 13/04/2022 12:48:59
:
: Arvian Chandra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARTELO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027214
: 13/04/2022 12:50:08
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AWET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah;
Keranjang dengan tutup; Lemari belajar; Lemari buku; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak dorong; Tempat tidur per (spring
bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal; boks untuk bayi; cermin toilet; furniture / perabot rumah tangga dan
kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; 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 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; rak; rak [perabot];
rak furnitur; rak majalah; rak piring; sofa; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027215
: 13/04/2022 12:50:35
:
: Helmut Rachman Nugroho, Ari Widiansyah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Lumbu Tengah Raya Blok 8 No.7, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Nagaraja

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna gradasi coklat tua dan muda untuk logogram dan gradasi merah dan merah marun untuk logotype
: 9
: ===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar dan perekam media;
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 mobile yang dapat
diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan
multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam
grup komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video
gambar, konten multimedia; 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 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.; DVD dan media perekaman digital lainnya; 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; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan 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; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar
diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar
bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data,
gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk berbagi multimedia; 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 mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan
multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer 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 menyiarkan klip video, klip audio, gambar,
foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk
mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak
jauh; 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 mencari, mengatur
dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat
elektronik digital seluler; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan
multimedia lain melalui jaringan komputer global; 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); Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Proyektor-proyektor
multimedia untuk home theaters; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital];
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; alat dan instrumen multimedia; 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 streaming media digital; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual
dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; botol media untuk penggunaan laboratorium; buku
elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan
menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; display augmented reality yang dipasang di kepala;
file multimedia yang dapat diunduh; font typeface direkam pada media magnetik; gelang pintar yang mengkomunikasikan data
ke perangkat elektronik lainnya; headset augmented reality; headset untuk game realitas virtual; jam tangan pintar
menggabungkan fungsi permainan elektronik; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kartu memori untuk mesin video
game; kaset game komputer; kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia;
konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten media; layar taktil [elektronik]; media data
magnetik; media data optik; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media penyimpanan analog kosong;
media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan elektronik kosong; media perekaman
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analog kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman magnetik; media untuk
merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan mereproduksi
musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang direkam dan dapat
diunduh; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; outlet multimedia daya listrik; papan
akselerator multimedia; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia
portabel [PMPs]; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; peralatan teknologi informasi; perangkat keras dan lunak komputer untuk
mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan
meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara,
data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk
pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak dan perangkat
keras untuk mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; 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 perangkat keras jaringan untuk memfasilitasi komunikasi multimedia interaktif 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 untuk aplikasi
dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat,
mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen
audiovisual; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk 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 mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk penambangan data
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; 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, 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 media; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk
bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk
bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak
permainan augmented reality; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan komputer
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; 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
streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer
global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi,
menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; 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; program aplikasi antarmuka (Application
Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses
dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program game komputer yang direkam; program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer multimedia interaktif; program
komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk media pembelajaran; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
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permainan komputer; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program perangkat lunak
komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program
permainan elektronik multimedia interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan video
multimedia interaktif; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; proyektor multimedia; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; server media digital;
speaker untuk pemutar media portabel; unit kepala multimedia; video game interaktif dan permainan komputer multimedia
yang dapat diunduh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027216
: 13/04/2022 12:54:24
:
: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
Shijiazhuang Hebei Province, 050035,
China
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIANHUA & Lukisan
: LIANHUA & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 10
: ===Aparatus pernapasan medis; Bantalan penyangga perut; Peralatan pijat; Respirator untuk pemberian nafas buatan;
instrumen medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan medis; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk terapi
moksibusi; pijat aparat untuk penggunaan pribadi===
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: HEALTHCARE
: Tidak Ada Terjemahan
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: ORANGE HIJAU BIRU HITAM
: 5
: ===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
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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 obatobatan; 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, sediaansediaan 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-
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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 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
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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; Sediaansediaan 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); Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguangangguan 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); Sediaansediaan 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; Sediaansediaan 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; Sediaansediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-
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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; Sediaansediaan 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 paskamelahirkan, 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, koyokoyo/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 minumanminuman 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
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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 obatobatan; 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; antiinflamasi; 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; bahanbahan 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
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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 antimikroba; 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 obatobatan; 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
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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 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
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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
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; obatobatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obatobatan 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; obatobatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
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meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obatobatan 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
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
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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 chemicofarmasi; 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
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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 antinyeri 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 antinyeri 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
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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
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
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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; sediaansediaan 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; sediaansediaan 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
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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;
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, kacangkacangan, 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
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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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027218
: 13/04/2022 12:56:50
:
: Valentina V Mainaky

540 Etiket

: Crystal Barat 1 No. 3, Summarecon Gading Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIVA & Lukisan
: WIVA Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Merah, Kuning, Putih, Orange, Hijau Muda dan Putih Kebiruan
: 43
: ===Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); layanan rumah kos; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
pemesanan rumah kos; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; reservasi dan pemesanan penginapan
sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027219
: 13/04/2022 12:57:47
:
: Arvian Chandra

540 Etiket

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARTELO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027220
: 13/04/2022 12:58:58
:
: ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng District, Beijing 100027, P.R.China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SW DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE
: 36
: ===Fidusia; broker *; jasa penjamin; layanan pembiayaan; manajemen rumah apartemen; penanaman Modal; pengumpulan
dana amal; penilaian seni; penjaminan asuransi; pinjaman dengan jaminan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102022027221
: 13/04/2022 12:59:30
:
: Michael Lawanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh kupang 31/3.J RT 004 RW 003 Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60236
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAFANA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion untuk wajah; Lotion jerawat; Sabun jerawat; Serum
jerawat; Toner anti-penuaan; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim anti-penuaan; krim kecantikan; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pengurang bintik penuaan; losion untuk kulit; losion
dan krem pelembab badan dan kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; pelembab anti-penuaan; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; serum anti-penuaan untuk wajah; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027222
: 13/04/2022 12:59:47
:
: LION CORPORATION

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-7, Honjo 1-chome,
Sumida-ku, Tokyo 130-8644,
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Shokubutsu & Lukisan
: Shokubutsu & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Hijau dan Putih.
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan untuk menata rambut; Tissue basah; antiperspiran [perlengkapan mandi]; deodoran;
kondisioner rambut; krim kulit; losion untuk kulit; losion rambut; minyak esensial; minyak kolonyo/air aromatik; pembilasan
rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pencuci muka; sabun cuci tangan; sabun tubuh; sabun-sabun; sampo;
tisyu bayi; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022027223
: 13/04/2022 13:02:09
:
: Michael Lawanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh kupang 31/3.J RT 004 RW 003 Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60236
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARAFA BEAUTE + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion untuk wajah; Lotion jerawat; Sabun jerawat; Serum
jerawat; Toner anti-penuaan; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim anti-penuaan; krim kecantikan; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pengurang bintik penuaan; losion untuk kulit; losion
dan krem pelembab badan dan kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; pelembab anti-penuaan; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; serum anti-penuaan untuk wajah; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027224
: 13/04/2022 13:02:30
:
: ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng District, Beijing 100027, P.R.China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SW DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE
: 35
: ===Akuntansi; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; audit bisnis; iklan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen
personalia; manajemen file terkomputerisasi; penilaian bisnis; penyewaan mesin penjual otomatis; promosi penjualan untuk
pihak lain===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027225
: 13/04/2022 13:03:27
:
: HENDRA KURNIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Parung Serab, Rt.003/002, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat., Kota Depok, Jawa Barat, 16412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOTO BETAWI BANG KURDI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM, KUNING, MERAH, PUTIH
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); Warung makan; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; melayani makanan dan minuman; rumah makan; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027226
: 13/04/2022 13:04:05
:
: VERA MINAR SIAGIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAYU MAS TENGAH V NO. 4 RT/RW RT/RW 003/009 KEL. PULOGADUNG
KEC. PULOGADUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WHENGNER + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022027227
: 13/04/2022 13:05:57
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 456 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo : merupakan suatu penamaan.
: Merah, Oranye dan Hitam.
: 35
: ===Agen penjualan; Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa penjualan; Manajemen Usaha; administrasi usaha; distribusi
materi iklan dan penyebaran pesan iklan; fungsi kantor; jasa penjualan secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; pemasaran; penyusunan laporan keuangan; perekrutan tenaga kerja; periklanan,
pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; showroom penjualan kendaraan bermotor===
: JID2022027228
: 13/04/2022 13:08:44
:
: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara FIF
Jl. T.B. Simatupang Kav. 15, Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo
: FINATRA productive financing member of FIFGROUP + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye dan Hitam.
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa simpan pinjam secara online; Layanan penagihan
pembayaran; Perbankan mobile; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode);
jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan
melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan keuangan yang berkaitan dengan
kartu pembayaran; layanan pembayaran; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; penerbitan voucher; pinjaman online; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027229
: 13/04/2022 13:08:55
:
: Arvin Revo Putera Nugraha , Arvan Reva Putera Nugraha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Jurang No. 493/181 RT.005 RW.003 Kel. Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat
: Hengky Solihin MZ S.H
: Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BCKC BOXERKECE.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Busana Muslim; Celana jeans; Celana panjang denim; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Pakaian Pria Jeans; Pakaian

740

540 Etiket

jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; 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

Halaman 457 dari 872

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); Rok Jeans; baju busana muslim; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana panjang;
celana panjang longgar; celana pendek boxer; jeans biru; kaos; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; 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
kulit; sandal lipat; sandal pakai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027230
: 13/04/2022 13:08:59
:
: Slamet Hendry

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Villa Meruya Blok B3/4, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11650
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: daTOKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); memberikan informasi
pemasaran melalui situs web; penyediaan informasi bisnis melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027231
: 13/04/2022 13:10:01
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FUTURE PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; bantal; guling; kasur; kasur jerami; kasur pegas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022027232
: 13/04/2022 13:10:53
:
: QIANFAN HONG KONG LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm 2609 CHINA RESOURCES BLDG
26 HARBOUR RD WANCHAI
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 458 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SnapQuiz
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan pengenalan wajah; Power bank portabel; Printer yang dapat dibawa [portable];
Speaker audio pintar; alat pengolah data; alat perekam waktu; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; asisten digital pribadi (PDA); earphone; headset realitas maya; jam
tangan pintar (pengolah data); kaca mata pintar (pengolah data); pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat periferal
komputer; printer termal; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; timbangan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027233
: 13/04/2022 13:10:59
:
: ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng District, Beijing 100027, P.R.China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ShineWing dan Huruf Kanji
: ShineWing: nama perusahaan pemohon; huruf kanji dibaca: Xin Yong Zhong He yaitu suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Akuntansi; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; audit bisnis; iklan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen
personalia; manajemen file terkomputerisasi; penilaian bisnis; penyewaan mesin penjual otomatis; promosi penjualan untuk
pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027234
: 13/04/2022 13:13:23
:
: Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Ruang 2801, Jl. Jend. Sudirman
Kav 52-53, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Save Ibuku + Logo
: Selamatkan Ibuku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 18
: ===payung; tas *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027235
: 13/04/2022 13:15:28
:
: Valentina V Mainaky

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Crystal Barat 1 No. 3, Summarecon Gading Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIVA & Lukisan
: WIVA merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Merah, Kuning, Putih, Orange, Hijau Muda dan Putih Kebiruan
: 37

Halaman 459 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa binatu; cuci kering; mencuci pakaian; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil
untuk digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyetrika kain; menyetrika pakaian; menyetrika
tekstil; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; setrika linen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027236
: 13/04/2022 13:16:05
:
: Hendra Budyharja, SH.,SE

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Filodenrum No.2, RT007/RW011, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARUDA NETWORK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning ke emasan berlatar belakang putih
: 36
: ===Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi secara online; Jasa manajemen asuransi; Jasa reasuransi; Jasa-jasa perencanaan
terkait asuransi jiwa; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial
media; asuransi kesehatan pribadi; asuransi perbankan hipotek; informasi asuransi kendaraan bermotor; jaminan asuransi
profesional; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan keuangan;
jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi kendaraan; jasa
asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa
asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi properti; jasa
asuransi real estat; jasa asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan
barang; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi, yaitu,
penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa,
kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi asuransi; jasa
konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi
kendaraan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh
asosiasi kepada anggotanya; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi terkait asuransi
kendaraan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi
dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi
terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan saran di bidang asuransi properti
dan kecelakaan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online
tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database
komputer atau Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D082022027238
: 13/04/2022 13:17:59
:
: M. Fauzan Jauhar Malik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Adi Bougenvile No.15 RT/RW 002/005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TKB Sport Fashion
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 28
: ===sarung tangan untuk kiper sepak bola===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022027239
: 13/04/2022 13:18:49
:
: ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 460 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng District, Beijing 100027, P.R.China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ShineWing dan Huruf Kanji
: ShineWing: nama perusahaan pemohon; huruf kanji dibaca: Xin Yong Zhong He yaitu suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36
: ===Fidusia; broker *; jasa penjamin; layanan pembiayaan; manajemen rumah apartemen; penanaman Modal; pengumpulan
dana amal; penilaian seni; penjaminan asuransi; pinjaman dengan jaminan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027240
: 13/04/2022 13:19:59
:
: Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Ruang 2801, Jl. Jend. Sudirman
Kav 52-53, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Save Ibuku + Logo
: Selamatkan Ibuku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 21
: ===Gelas; Tumbler [gelas minum]; botol minum; cangkir; kotak makan siang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027241
: 13/04/2022 13:21:05
:
: Arvian Chandra

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARTELO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027242
: 13/04/2022 13:21:31
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROST FEST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32
: ===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 nonalkohol 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 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 nonalkohol; 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
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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 nonberalkohol); 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 tanpaalkohol; 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 tanpakarbonasi; 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
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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 buahbuahan 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027243
: 13/04/2022 13:22:04
:
: Gita Natalius

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cipicung 172, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEMILANG GROUP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Army
: 1, 44
: ===Bahan-bahan kimia; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; bahan kimia industri===
===Jasa perkebunan kelapa sawit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027244
: 13/04/2022 13:22:27
:
: Valentina V Mainaky

540 Etiket

540 Etiket

: Crystal Barat 1 No. 3, Summarecon Gading Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIVA & Lukisan
: WIVA merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Merah, Kuning, Putih, Orange, Hijau Muda dan Putih Kebiruan
: 39
: ===Rental Mobil; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; memberikan informasi terkait layanan penyewaan mobil;
pemesanan sewa mobil; penyewaan kendaraan; penyewaan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2022027245
: 13/04/2022 13:24:33
:

540 Etiket

Halaman 464 dari 872

730

Nama Pemohon

: Rangga Harya Wirabumi

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Cidahu Permai Blok I.11 No. 1 RT 025 RW 005 desa. Babakanjaya,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43357
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Point Trash Indonesia #PilahSampahJadiRupiah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hijau dan orange
: 35
: ===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, vibrator pembaringan,
kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis;
layanan bisnis yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; order
penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur
ulang dan barang bekas; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; transaksi komersial yang dapat
dilakukan melalui aplikasi program komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027246
: 13/04/2022 13:24:36
:
: CV. SUN FLOWER HANDICRAFT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasar Pagi I No. 43, Roa Malaka Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SF SUN FLOWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===layanan grosir untuk benang; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan ritel untuk benang; layanan ritel yang
berkaitan dengan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan
benang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; penjualan alat jahit,
yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J082022027247
: 13/04/2022 13:25:02
:
: M. Fauzan Jauhar Malik

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Adi Bougenvile No.15 RT/RW 002/005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO KIPER BANDUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 35
: ===Toko alat-alat olahraga; 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===

740

Halaman 465 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027248
: 13/04/2022 13:25:25
:
: HIMAWAN WAHYUDI, NASARETHA MANDADEWI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK BLIMBING INDAH K-1 NO. 11, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SRIGUNTING MOON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH DAN HITAM
: 29
: ===agar-agar siap saji; agar-agar*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027249
: 13/04/2022 13:27:16
:
: Willy L.Tangkilisan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anyar Indah Raya No. 5, RT 003 RW 014, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16963
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KASTEL & Lukisan
: KASTEL Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning dan Grey
: 1
: ===Zat kimia industri; aditif kimia untuk beton; aglutinants untuk beton; bahan kimia beton-aerasi; bahan kimia industri;
pencampuran kimia untuk beton; pengawet beton; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; senyawa kimia untuk menyembuhkan beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027250
: 13/04/2022 13:28:54
:
: YAN ADITYAKRISNA

540 Etiket

: Jl. Wonorejo Permai Selatan 10/33, RT/RW : 002/005, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANUGERAH TERANG CONSULINDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, abu-abu
: 35
: ===Konsultan Pajak; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan
perpajakan; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; 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 pengarsipan pajak; memberikan informasi
terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; pengajuan dan pelaporan setoran pajak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102022027251
: 13/04/2022 13:29:45
:
: CV. MUTIARA TIMUR GRESIK

540 Etiket

Halaman 466 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN PETIYIN RT.01 RW.07 DESA WADENG, KECAMATAN SIDAYU, GRESIK,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MTG KUNTUL MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU, HITAM
: 1
: ===Kapur dolomit; dolomit untuk keperluan industri; pupuk anorganik; pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027252
: 13/04/2022 13:31:54
:
: HARTONO TANJO

540 Etiket

: TAMAN MEDITERANIA Z. 12 NO. 16, KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CATAMARAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===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 informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Pendidikan saran dan pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan
minuman dan produk konsumen rumahan; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang,
bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; klub pantai; layanan hiburan dalam sifat
kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan
hiburan klub malam; layanan hiburan musik; layanan kemah liburan [hiburan]; mengatur acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan langsung; organisasi pertunjukan hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027253
: 13/04/2022 13:32:39
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENCHANTED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah;
Keranjang dengan tutup; Lemari belajar; Lemari buku; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak dorong; Tempat tidur per (spring
bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal; boks untuk bayi; cermin toilet; furniture / perabot rumah tangga dan
kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; 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 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,

540 Etiket

Halaman 467 dari 872

kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; rak; rak [perabot];
rak furnitur; rak majalah; rak piring; sofa; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027254
: 13/04/2022 13:33:55
:
: Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Ruang 2801, Jl. Jend. Sudirman
Kav 52-53, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Save Ibuku + Logo
: Selamatkan Ibuku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 25
: ===baju olahraga; baju setelan; dasi; jas [pakaian]; kaos oblong; kaos polo; kemeja; pakaian seragam; rompi; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027255
: 13/04/2022 13:39:45
:
: Asman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro RT 002 / RW 006 Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Barat,
Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, 28753
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tepung Sagu Cap Matahari
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Putih dan Hijau
: 30
: ===tepung sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027256
: 13/04/2022 13:39:46
:
: RACHEL ANGELIA PUSPITA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASAR SUKOREJO NO. 26 RT 002 RW 004 KEL SUKOREJO KEC SUKOREJO
, Kota Blitar, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REVEAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
wanita; 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,

740

Halaman 468 dari 872

sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Tudung kepala wanita
(pakaian); celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria;
pakaian pria; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita;
sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; setelan pakaian formal wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dangko No.17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUMATO PVC PIPE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, biru
: 19
: ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil
klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; pipa
drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan;
sambungan pipa non logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027257
: 13/04/2022 13:45:16
:
: WILLIAM SURYA

: DID2022027258
: 13/04/2022 13:45:42
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROST FEST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===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

Halaman 469 dari 872

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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027259
: 13/04/2022 13:46:07
:
: salesforce.com, inc.

540 Etiket

: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94105,
United States of America
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740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHATTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 38, 42, 45
: ===layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum===
===Jasa-jasa komputer; 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.; Layanan
komputer, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; desain, pembuatan, pemrograman dan
pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan penggunaan
sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk penciptaan antarmuka klien;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat
anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data,
manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan
manajemen resiko; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan, mengelola, melacak,
dan menganalisa data bisnis; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API)===
===Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; jasa jejaring sosial daring (online)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027260
: 13/04/2022 13:46:44
:
: SISCA ROSALINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER MOZART JL. MOZART SELATAN 3 NO. 38 RT 001/ RW 036, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15334
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GROSIR MODIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD DAN PINK
: 25
: ===pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027261
: 13/04/2022 13:47:07
:
: Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Ruang 2801, Jl. Jend. Sudirman
Kav 52-53, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Save Ibuku + Logo
: Selamatkan Ibuku

591

Uraian Warna

: Hitam, Merah, Putih

740

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 45
: ===Jasa pekerjaan sosial; Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan===
: JID2022027262
: 13/04/2022 13:49:50
:
: HARTONO TANJO

540 Etiket

: TAMAN MEDITERANIA Z. 12 NO. 16, KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KATAMARAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 41
: ===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 informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Pendidikan saran dan pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan
minuman dan produk konsumen rumahan; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang,
bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; klub pantai; layanan hiburan dalam sifat
kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan
hiburan klub malam; layanan hiburan musik; layanan kemah liburan [hiburan]; mengatur acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan langsung; organisasi pertunjukan hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027263
: 13/04/2022 13:49:54
:
: ANDREAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN IV, KEL.KOTA GALUH, KEC.PERBAUNGAN, Kabupaten Serdang Bedagai,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATU SARI TEBU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING-PUTIH-HIJAU
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama
waralaba; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027264
: 13/04/2022 13:51:04
:
: TAN HENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. S. Wiryopranoto No. 10, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: MICCON

540 Etiket

Halaman 472 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 12
: ===Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk
kendaraan; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; klakson untuk
kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027265
: 13/04/2022 13:55:07
:
: CV. DWIE JAYA SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pajajaran No. 16, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa
Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLEVER DOG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 9
: ===Kamera CCTV; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027266
: 13/04/2022 13:55:10
:
: PT Alam Scientia Asia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cendana I Blok BD No. 9, RT.006/RW.04, Kedunghalang, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cardimus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kata Cardimus Berwarna hijau dan logo love berwarna hijau dan oren
: 5
: ===Gula pelengkap diet; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan untuk anak-anak; Minuman berbahan dasar rempah
- rempah (jamu); Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplement, Obat tradisional, ObatObatan, 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; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman suplemen makanan diet,
bukan untuk tujuan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; gula susu
[suplemen gizi]; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis;
sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat;
suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet;
suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan mineral;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi===

740

Halaman 473 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027267
: 13/04/2022 13:56:02
:
: PT HANNIKA GAYATHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Agave Raya Blok A 1 No. 2 Kedoya Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PEDIFIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 35
: ===Jasa toko; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Toko sepatu; Toko yang menjual pakaian; layanan ritel
untuk alas kaki; layanan ritel untuk sepatu; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan sandal;
toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027268
: 13/04/2022 13:57:21
:
: LUKAS BUDI GUNAWAN

540 Etiket

: Jl. Kinibalu 17, RT/RW: 001/006, Kel. Petemon, Kec. Sawahan
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOZADERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Layanan restoran Spanyol; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran ramen;
layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan peringkat dan
ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan
informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027269
: 13/04/2022 13:57:24
:
: Willy L.Tangkilisan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anyar Indah Raya No. 5, RT 003 RW 014, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16963
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLINDIY & Lukisan
: KLINDIY Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Blue
: 3

740

540 Etiket

Halaman 474 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Sabun Cuci Piring; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam
bentuk gel; deterjen piring; sediaan pencuci piring; tablet deterjen pencuci piring; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027270
: 13/04/2022 13:59:30
:
: Asman

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro RT 002 / RW 006 Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Barat,
Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, 28753
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tepung Sagu Cap Tani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah Putih dan Hijau
: 30
: ===tepung sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027271
: 13/04/2022 14:01:57
:
: Western Digital Technologies, Inc.

540 Etiket

: 5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
United States of America
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Western Digital Icon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 17
: ===kantong karet untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2022027272
: 13/04/2022 14:08:15
:
: PT.KASIH AURORA JAYA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KAPTEN MUSLIM KOMMSQUARE B-5 RT.000 RW.000 HELVETIA
TIMUR,MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN SUMATRA UTARA, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KASIHAURORA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,BIRU DAN PUTIH
: 3
: ===Bubuk 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; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut
3-in-1; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit 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,

740

Halaman 475 dari 872

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 tanpa obat;
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 pembersih [kosmetik]; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; maskara; mousses [kosmetik]; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi cair;
sabun tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027273
: 13/04/2022 14:09:28
:
: MICHAEL DAVID

540 Etiket

: Babatan Pratama 27/GG-26, RT/RW:009/008, Kel. Babatan, Kec. Wiyung
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASI BAJET + logo MURAH ENAK KENYANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, merah, kuning , hijau, hitam
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kedai; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Warung makan; angkringan; kafe; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan; warung makan
tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027274
: 13/04/2022 14:11:12
:
: PT SIGMA TATA SADAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Telkomsigma Lantai 5, Jl. Kapten Subijanto DJ Blok. COA No. 1,
Lengkong, Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia,
Kota Tangerang Selatan, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEUTRADC + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu
: 9
: ===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)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027275
: 13/04/2022 14:11:32
:
: PT HANNIKA GAYATHRI

540 Etiket

: Jl. Kedoya Agave Raya Blok A 1 No. 2 Kedoya Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Halaman 476 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa toko; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Toko sepatu; Toko yang menjual pakaian; layanan ritel
untuk alas kaki; layanan ritel untuk sepatu; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan sandal;
toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027276
: 13/04/2022 14:13:44
:
: PT HANNIKA GAYATHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Agave Raya Blok A 1 No. 2 Kedoya Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 14
: ===Jimat perhiasan; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gelang;
Liontin untuk kalung; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); gelang; jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan;
liontin (perhiasan); liontin [perhiasan]; omamori [Liontin keberuntungan]; ornamen perhiasan; perhiasan; pernak-pernik
(perhiasan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027277
: 13/04/2022 14:14:02
:
: SUSANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Indah Blok G.3/01, Cipondoh Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOON BURGER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, ORANGE
: 30
: ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; burger kalkun [sandwich];
burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; hamburger
[sandwich]; hot dog [sandwich], pai daging; sandwich burger daging sapi; sandwich hot dog===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

740

Tipe Merek

: DID2022027278
: 13/04/2022 14:14:22
: 97/188,179 23/12/2021 US
: Masimo Corporation

540 Etiket

540 Etiket

: 52 Discovery, Irvine, California 92618, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Merek Kata

Halaman 477 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: MASIMO LIBERTÉ
: Tidak Ada Terjemahan
: hitam dan putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh, yaitu, pelacak aktivitas yang dapat
dikenakan dan perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk terus mengukur, menganalisis dan mengirimkan informasi
kesehatan dan kebugaran; jam tangan pintar===
: DID2022027279
: 13/04/2022 14:15:46
:
: LAUW LUCIA ADELLIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Oppulence Residences Sunter D-11 RT/RW 015/016 Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCHON + LOGO
: SCHON + LOGO = Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; make-up [kosmetik]; parfum; pena cat kuku; penghilang cat kuku; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027280
: 13/04/2022 14:16:41
:
: PT LUMINA AESTHETICS CLINIC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dewi Sri No. 88E Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUMINA AESTHETICS CLINIC & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 44
: ===Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan perawatan kulit; implantasi
rambut; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang
perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan dermatologi; layanan
dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik kesehatan; layanan
konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan pengencangan kulit laser; layanan perawatan bungkus tubuh
pelangsing; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan wajah; layanan peremajaan kulit dengan laser; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan
saran medis di bidang dermatologi; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; penggantian rambut; penyediaan informasi secara on-line dalam
bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyewaan peralatan perawatan kulit; perawatan Rambut; persiapan
resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; restorasi rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027281
: 13/04/2022 14:17:31
:
: UPL Mauritius Limited

540 Etiket

540 Etiket

: 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port
Louis, Mauritius

Halaman 478 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CATALYST
: CATALYST = katalisator

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 5
: ===insektisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027284
: 13/04/2022 14:18:39
:
: PT. East India Trading

540 Etiket

: Jl. Mahendradata No.88 Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali,
80117
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SACRED CACAO
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 30
: ===Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Kue Coklat Mente; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering
(gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Produk-produk kakao ; almond berlapis cokelat;
bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan
dasar cokelat; biji cokelat; bubuk kakao instan ; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami];
camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran kakao; cokelat; cokelat
batangan; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan ringan
berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan
ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar
kakao probiotik; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan
dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; produk-produk berbahan dasar cokelat; sediaan
berbahan dasar kakao===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027285
: 13/04/2022 14:19:17
:
: CV PEDULI SEMESTA ALAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Teratai mekar III No 12, Kel. Mekar Mulya, Kec. Panyileukan, Kota Bandung,
Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vitabats
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Kuning; Merah; Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu untuk kesehatan; Jintan Hitam (Herbal);
Madu untuk kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman suplemen dari madu; Minuman untuk kesehatan; Minyak jintan Hitam (Herbal); obat-obatan berbahan baku
herbal; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022027286
: 13/04/2022 14:19:37
:

540 Etiket

Halaman 479 dari 872

730

Nama Pemohon

: PT. TWOBA BOX INDONESIA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung PPHUI Lantai 2 Suite 210, Jl. HR. Rasuna Said Kav. L. 22, Rt. 000/Rw. 000,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWOBA BOX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, & Putih
: 9
: ===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; alat pembayaran
elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer, direkam; server internet;
terminal aman untuk transaksi elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027287
: 13/04/2022 14:20:44
:
: Kenneth Chandraatmadja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasir Putih IV No.10, Kel.Ancol Kec.Pademangan, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAYA ALAM
: energi terbarukan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan hitam, gambar warna hijau, oranye dan biru muda
: 37, 9
: ===Pemasangan panel surya===
===instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel
surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027288
: 13/04/2022 14:20:45
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROST FEST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan
presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa
penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program
video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan
podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Mengatur kompetisi, konser, permainan,
festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;

Halaman 480 dari 872

Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran 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; ajang pemilihan kontes (hiburan); hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; informasi hiburan; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa konsultasi di bidang hiburan;
komposisi musik; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan komposisi musik; layanan konsultasi di bidang hiburan
yang disediakan melalui Internet; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; memproduksi dan mengarahkan
acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur
dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk
musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; pengaturan acara musik; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; 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; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang
berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi fitur hiburan
langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi musik; produksi
pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi podcast; produksi
podcast video; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi siaran
radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027289
: 13/04/2022 14:22:19
:
: PT Berkah Durian Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROUGHNECK 1991 Social House, Jl. Puri Mutiara I No.71A, RT 003 RW 001,
Cipete Selatan, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: matang di pohon + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan jingga
: 43
: ===Kedai kopi; Restoran; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027290
: 13/04/2022 14:22:21
:
: IR. FLYMING LIKA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK WAP BLOK M NO. 5 , RT/RW : 003/007, KEL. GUNUNG SAHARI
UTARA , KEC. SAWAH BESAR ,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDONESIA TAO CENTRE + LUKISAN
: INDONESIA TAO CENTRE = Artinya Pusat Pendidikan Ajaran Agama TAO Indonesia.

591

Uraian Warna

: MERAH, HITAM, PUTIH.

740

Halaman 481 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DELO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 37
: ===jasa pemeliharaan dan perbaikan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; pelumasan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41
: ===Pendidikan keagamaan; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; instruksi
agama; pendidikan agama===
: JID2022027291
: 13/04/2022 14:22:56
:
: Chevron Intellectual Property LLC

: DID2022027292
: 13/04/2022 14:23:41
:
: DENNY LUKAS HENDRIAN, S.E, DWIWANGGA PRIMA YUDHA, S.E

540 Etiket

540 Etiket

: Tuwowo Rejo 5/7, RT/RW.012/004, Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambak Sari,, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OCL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan hitam
: 9
: ===Alat pengeras suara; Ampli mixer; Kotak untuk pengeras suara; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Penguat suara; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; balancers
penguat ganda; dudukan mikrofon; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; kabel elektronik; kabel listrik;
kabel mikrofon; loudspeakers; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mixer daya
[peralatan audio]; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; pengeras suara dengan amplifier built-in; prosesor sinyal suara
digital; prosesor suara; prosesor suara digital; sistem loudspeaker; transformator step-down; transformator tegangan listrik;
transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; unit loudspeaker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027293
: 13/04/2022 14:23:48
:
: TEH MEI LIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 5 No. 8 Rt.003 Rw.006, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Amazing Rollz dan logo kepala anak badan dibalut pita – Chen Liang Ji dengan logo naga imajinatif
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, merah jingga, kuning, orange, kuning, hitam, putih, hijau
: 30
: ===Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; gula permen karet; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; pasta
permen [kembang gula]; permen [gula-gula]; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen cokelat yang memiliki rasa

740

Halaman 482 dari 872

pralin; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; 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 pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint;
permen yang terbuat dari cokelat; sweetmeats [permen]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027294
: 13/04/2022 14:25:07
:
: SUBAGIO UTOMO TANUWIJAYA

540 Etiket

: KEDONDONG LOR 3/5 B, KEL. EMBONG KALIASIN, KEC. GENTENG, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOCL BLAST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU, HITAM, PUTIH
: 5
: ===Cairan pembersih tangan; Jamu; Jamu herbal; Kantong penyerap bau tidak sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Pembasmi jamur; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk yang digunakan
untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaansediaan untuk menetralisir bau; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Wangi-wangian kamar mandi;
Wangi-wangian pengharum ruangan; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; busa pembersih
tangan untuk desinfektan; desinfektan sabun wangi; gel pembersih tangan untuk desinfektan; jamur obat; kamper untuk
keperluan medis; komposisi penghilang bau ruangan; minuman obat; minyak pijat obat; obat antijamur; obat kumur; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat-obatan antibakteri; obat-obatan herbal; pembersih tangan antiseptik;
penghilang bau ruangan semprotan; pestisida; pestisida untuk keperluan rumah tangga; pewangi udara; pewangi untuk mobil;
plester; plester, bahan untuk pembalut; ramuan jamu; sediaan antijamur; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna;
sediaan pemurnian udara; sediaan penetral bau; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga,
komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pewangi
udara; suplemen herbal; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri;
vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027295
: 13/04/2022 14:27:51
:
: Dian Karisma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kompas, Greenwood Townhouse 2 blok C8, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAWNAA HIJAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning gold
: 25
: ===Hijab; celana kasual; gamis; kemeja berkerah; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027296
: 13/04/2022 14:27:53
:
: CV. SUMBER PANGAN SEHAT

540 Etiket

: Jalan Sumber Hegar II Kavling 9/22 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan, Kec. Babakan
Ciparay, Bandung - 40222, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222

Halaman 483 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MINIME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda dan putih
: 29
: ===Biji yang dapat dimakan, diolah; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng,
dikeringkan dan diawetkan; Buah kurma; Buah-buahan dalam kaleng; Campuran kacang panggang; Kacang mete panggang;
Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Leci kalengan;
Lengkeng kalengan; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah kering;
Mangga kalengan; Mentega almond; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau
produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau
produk susu; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak kenari (kacang);
Olesan kacang almond; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Produk susu alami atau berperisa yang
difermentasi; Protein untuk konsumsi manusia; Sediaan biji chia; Sediaan biji labu; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian;
Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kurma;
Sediaan pistachio (kacang-kacangan); 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; Yoghurt; acai berry,
diolah; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond
panggang; apel, diolah; bahan pengganti mentega; bahan pengganti susu; benih disiapkan untuk makanan manusia; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji labu
olahan; biji rami olahan; blackberry, beku; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blueberry, beku; blueberry, diolah;
blueberry, keringkan; buah diawetkan; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak,
disiapkan; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; bubuk keju; bubur buah acai; camilan berbahan dasar buah kering;
campuran buah kering; 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; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan;
ceri, keringkan; chia milk [bahan pengganti susu]; cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; flakseed untuk
makanan manusia; goji berry (buah), diolah; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang;
irisan buah; irisan buah, kalengan; kacang almond, ditumbuk; kacang campuran berbumbu; kacang diberi bumbu; kacang
dikupas; kacang kalengan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven;
kacang panggang; kacang pinus, diolah; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; keju; keju yang mengandung
rempah-rempah; kelapa, diolah; kelapa, kering; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; krim mentega; kurma,
dikeringkan; labu, diolah; lassi (minuman yoghurt); macadamias panggang; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain
yogurt beku; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; mentega; mentega kelapa; mentega
putih; mentega susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman
susu kedelai; minyak almond; minyak bunga matahari; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola
untuk makanan; minyak kacang mete; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam
memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; olesan berbahan dasar kacang; olesan keju; pecan panggang; pengaturan buah potong;
pengganti keju; persik (buah), diolah; pistachio (kacang-kacangan), diolah; prem yang diawetkan; raspberry, beku; raspberry,
diolah; saus kacang; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry;
selai ceri; selai ceri hitam; selai kacang; selai kacang mete; selai prem merah; selai rasberi; snack bar berbahan dasar biji;
snack bar berbasis kacang dan biji; stroberi, beku; susu; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu kacang; susu
sapi bubuk; susu segar; susu skim; topping kacang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027297
: 13/04/2022 14:28:11
:
: PT SIGMA TATA SADAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Telkomsigma Lantai 5, Jl. Kapten Subijanto DJ Blok. COA No. 1,
Lengkong, Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia,
Kota Tangerang Selatan, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEUTRADC + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu
: 35

740

540 Etiket

Halaman 484 dari 872

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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027298
: 13/04/2022 14:28:58
:
: Willy L.Tangkilisan

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anyar Indah Raya No. 5, RT 003 RW 014, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16963
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OILUV & Lukisan
: OILUV Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Green Olive
: 3
: ===Produk perawatan kecantikan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027299
: 13/04/2022 14:29:18
:
: PT HANNIKA GAYATHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Agave Raya Blok A 1 No. 2 Kedoya Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Selop; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; sandal; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sendal; sendal flip-flop; sepatu dan alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: xpress lube
:

591

Uraian Warna

: Hitam, putih

740

: JID2022027300
: 13/04/2022 14:33:06
:
: Chevron Intellectual Property LLC

540 Etiket

Halaman 485 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 37
: ===jasa pemeliharaan dan perbaikan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; pelumasan mobil===
: DID2022027301
: 13/04/2022 14:33:53
:
: ERVIENA LANNI MEUTIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MASJID AL HIDAYAH RT 006/007 KEL. PEJATEN BARAT, KEC. PASAR
MINGGU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Hendrawarman S.H., M.Si.
: Deluxe Residence Jalan Raden Sanim RT. 06 RW. 12 No. 70 Kelurahan Tanah Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: by VI.MA.Le' ready to wear
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan coklat
: 25
: ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana pelindung kaki;
Gaun malam; Jerkins; Pakaian dinas seragam; Pelindung telinga [pakaian]; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya
Jepang; Syal untuk menutup kepala; T-shirt lengan panjang; atasan rajut; baju hamil; baju ketat; baju memancing; baju
pelindung; baju rajut; bius pedal denim; blus lengan panjang; blus militer; bra bersalin; capris denim; celana bersalin; celana
dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek denim; celana tanaman denim; celana tempur; celana untuk tunggang kuda; chasubles; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; corselets; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; earbands [pakaian]; fedoras; gaun; gaun
bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun koktail; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita;
gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket nelayan; jaket panjang;
jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea];
jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; kain oto untuk anak-anak; kain oto
untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki
pria; kaus kaki sekali pakai; kaus pengendara sepeda; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; koshihimo [tali pinggang untuk
kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum tari; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging
menjadi celana panjang; lingerie bersalin; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki];
maillots [pakaian renang]; mankini; manset; mantel debu; mantel denim; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel pemantul
cahaya; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian;
pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim;
pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian
malam; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; 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 yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
puncak jogging; rok maxi; rompi bawah; rompi memancing; sabuk kulit [pakaian]; sandal dansa; sandal kulit; sandal pakai;
sapu tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda;
sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu dek; sepatu gurun; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
mengemudi; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam karate; setelan jas; skort denim; sol karet atau bahan plastik
timbul; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal renda; tanaman denim; tanaman legging;
tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; topi bersepeda; topi koki; topi mode; topi rajut; topi rajutan; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027302
: 13/04/2022 14:34:28
:
: PT Batavia Mitra Kencana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jl. Rahmadsyah Blok K No. 56, Kel. Sumur Batu,
Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: Altoflo

540 Etiket

Halaman 486 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7
: ===Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Pompa air ; mesin dan peralatan pertambangan; mesin
hidrolik; pompa hidrolik; pompa lumpur; pompa sentrifugal; pompa submersible===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027304
: 13/04/2022 14:39:12
:
: PT Imedco Djaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Serang Km 25 No. 8, Balaraja, Tangerang, Banten, Indonesia, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Moximox
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Sediaan farmasi anti-bakteri; 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; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan
manusia; sediaan antibiotik; 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 mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; tablet
antibiotik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027305
: 13/04/2022 14:40:42
:
: AMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN PORIS INDAH. JL. PINUS RAYA BLOK E No. 585, Kota Tangerang,
Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLDEN VIST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 11
: ===Regulator gas; kompor gas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027307
: 13/04/2022 14:42:19
:
: Titian Sumarni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Satria 1 No. 18 LK I RT. 008 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Waafa
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Pink dan Putih

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 487 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027308
: 13/04/2022 14:43:09
:
: RIZKY KHOIRIL AL AMIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEDUNGDOWO RT. 003 RW. 005, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TURBOMEN OIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan kata merk berwarna hitam. Untuk logo kombinasi warna hitam coklat tua, coklat muda, hijau muda, dan hijau tua.
: 3
: ===Minyak untuk pijat; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat;
minyak pijat; minyak pijat tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CALTEX DELO & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, putih
: 37
: ===jasa pemeliharaan dan perbaikan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; pelumasan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027310
: 13/04/2022 14:43:39
:
: Thuesnesia LK Ginting

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sagan GK V/918, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: naturay
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hijau Sage
: 3
: ===Sabun Mandi; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; baby oil [perlengkapan mandi];
body butter untuk keperluan kosmetik; busa cukur; deodoran tubuh; gel pra-cukur; gel setelah bercukur; kondisioner sampo;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim pra-cukur; krim
ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh
bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; mandi busa
bayi; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tanah liat penyeimbang minyak; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
sabun cair untuk mandi; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; 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

: 30
: ===keripik pangsit; pangsit berbasis tepung===

: JID2022027309
: 13/04/2022 14:43:17
:
: Chevron Intellectual Property LLC

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 488 dari 872

kosmetik; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027311
: 13/04/2022 14:44:13
:
: PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Soedarpo Informatika, Jl. Blora No. 32, Jakarta Pusat, Kota Administrasi
Jakarta, Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Soleram
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat

740

militer; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju
safari; Baju wanita; Bandana anak-anak; Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Bodysuit; Busana Muslim; Celana jeans; Celana
pelindung kaki; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gurita (Korset);
Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Jaket anak-anak; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tahan dingin; Jaket untuk bersepeda motor;
Jaket-jaket; Jas anak-anak; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos tanpa lengan; Kerudung kepala; Kostum Halloween dan kostum
topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Mantel tahan dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah
(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian
ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian muslim;
Pakaian untuk olahraga; 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, 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); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Rok Jeans; Rompi anak-anak; Sarung tangan
bayi; Sepatu bot bertali; alas kaki militer; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, bukan untuk
olahraga; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan bersalin; atasan olahraga; atasan untuk
anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; 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 memancing; baju militer; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju pelindung; baju rajut; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tidur; baju tidur
empuk untuk bayi; band bersalin [pakaian]; bandana; bandana [syal]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk
wanita; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana
berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal;
celana hujan; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana kaki; celana kasual; celana kulit; celana
olahraga; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek denim; celana renang; celana untuk olahraga; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; fedoras; gamis; gaun bayi; gaun bersalin;
gaun denim; gaun kasmir; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anakanak; gaun untuk wanita; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket hiking; jaket kasmir; jaket lengan panjang; jaket menjadi
pakaian; jaket militer; jaket nelayan; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan
setelan; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; kaftan batik
(pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kaos berkerah; kaos grafis; 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 anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong
wanita; kaos polo; kaos singlet; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kebaya batik (pakaian); kemeja berkerah; kemeja formal;
kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja
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untuk dipakai dengan jas; 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; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging menjadi celana panjang; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel
denim; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;
masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; overall; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian dalam bersalin; pakaian
dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dansa; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian tidur; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama bayi; piyama rajut; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok
dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rompi bawah; rompi bulu; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi olahraga;
rompi tahan angin; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
pakaian; sabuk yang terbuat dari kain; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal kulit; sandal lipat; sandal pakai; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung tangan bulu; sarung tangan sepeda; sarung
tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot; sepatu bot berburu; sepatu bot
kerja; sepatu bot militer; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bowling; sepatu formal; sepatu handball;
sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; sol sandal; sol
untuk sepatu; sweatbands; syal dan jilbab; topi dan peci===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027312
: 13/04/2022 14:44:42
:
: Western Digital Technologies, Inc.

540 Etiket

: 5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
United States of America
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Western Digital Icon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 18
: ===Dompet kartu kulit; Kantong kulit; Kulit dan kulit imitasi; 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 kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; kasing kulit; label bagasi; portofolio tipe tas kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sultan Iskandar Muda no 18 L, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ecate Clinic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas , Putih
: 44
: ===Apotek; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan
antara profesional medis melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan
sistem penyimpanan dan pencarian data; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa klinik; jasa terapi; jasa terapi dan
perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi

: JID2022027313
: 13/04/2022 14:44:55
:
: Dr. Feidriwan

540 Etiket
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ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; konsultasi make-up dan layanan aplikasi; konsultasi psikologis dan medis;
layanan kecantikan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon dan Internet; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web;
penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global; persiapan resep oleh
apoteker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027314
: 13/04/2022 14:47:30
:
: PT SIGMA TATA SADAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Telkomsigma Lantai 5, Jl. Kapten Subijanto DJ Blok. COA No. 1,
Lengkong, Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia,
Kota Tangerang Selatan, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEUTRADC + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu
: 42
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 52 Discovery, Irvine, California 92618, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASIMO LIBERTÉ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 10
: ===Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti
pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan
sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027315
: 13/04/2022 14:47:33
: 97/188,179 23/12/2021 US
: Masimo Corporation

: DID2022027316
: 13/04/2022 14:51:47
:
: Andi Maharsi

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinus Raya Barat Blok A No.9A RT 001 RW 004, Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Loumachi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Parfum, eau de toilette; air parfum; eau de toilette; parfum cair; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; wangi-wangian;
wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027317
: 13/04/2022 14:52:11
:
: PT. TWOBA BOX INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung PPHUI Lantai 2 Suite 210, Jl. HR. Rasuna Said Kav. L. 22, Rt. 000/Rw. 000,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWOBA BOX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, & Putih
: 35
: ===Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa publisitas; Kompilasi iklan untuk
digunakan sebagai halaman web di Internet; Mempersiapkan faktur; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga
(konsultan niaga); Program loyalitas dan insentif pelanggan; agen informasi komersial; analisis harga biaya; bantuan
manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen perusahaan; desain bahan iklan; iklan online di jaringan komputer;
jajak pendapat; jasa agen impor-ekspor barang; jasa iklan dan promosi; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel,
outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa penilaian perusahaan; jasa periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan
elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi statistik bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
organisasi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; layanan perbandingan harga; manajemen stok
terkomputerisasi; melakukan lelang; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; mencari data dalam
berkas komputer untuk pihak lain; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan;
penelitian dan survei bisnis; penelitian pemasaran; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan, kompilasi sistematisasi
informasi ke dalam database komputer; penyebaran bahan iklan; penyewaan ruang iklan di situs web; promosi penjualan
untuk pihak lain; proses administrasi pesanan pembelian; publikasi naskah publisitas/iklan; sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027318
: 13/04/2022 14:53:31
:
: PT. HEXTAR FERTILIZER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BATU CEPER RAYA NO. 87A RT/RW. 015/01 KELURAHAN KEBON KELAPA,
KECAMATAN GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COCKHEAD
: KEPALA AYAM

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Pupuk untuk keperluan pertanian; campuran bahan-

740
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bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk; rabuk buatan untuk tanah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027319
: 13/04/2022 14:55:49
:
: CHRISTIE GRACE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia Baru No. 51, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera
Utara
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK GAMA CITY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 44
: ===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027321
: 13/04/2022 14:56:49
:
: DAVID WIDJAJA GANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AROMACOLOGY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Aromatik diffuser; Bahan riasan; Bibit parfum; Bubuk sampo; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne bayi; Dispenser

740

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 perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim creambath; Krim flek
(kosmetik); Krim kulit sensitif (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; 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;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab dari susu; Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar ruangan; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi
badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk nonobat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; 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; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan pewangi untuk udara; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; 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
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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; dupa; eau de parfum; eau de toilette;
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; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; 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; 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 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 masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan 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; 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; 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 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
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;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab wajah
kosmetik; 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 pernis; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil blush on; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil untuk bibir; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona
pipi; 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; 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; 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; 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 antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
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 menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; 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, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
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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 kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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; selftanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; 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; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 52 Discovery, Irvine, California 92618, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASIMO LIBERTÉ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 14
: ===jam tangan; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CALTEX DELO & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, abu-abu
: 37
: ===jasa pemeliharaan dan perbaikan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; pelumasan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027322
: 13/04/2022 14:58:02
: 97/188,179 23/12/2021 US
: Masimo Corporation

: JID2022027323
: 13/04/2022 14:58:59
:
: Chevron Intellectual Property LLC

: JID2022027324
: 13/04/2022 15:01:43
:
: Western Digital Technologies, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
United States of America
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740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Western Digital Icon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam; putih
: 38
: ===Transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui jaringan komputer; Transmisi informasi, data, dan konten
multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; layanan 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; transmisi data digital; transmisi
data melalui jaringan komputer; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027325
: 13/04/2022 15:01:45
:
: AGUS ZAMRONI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KH HASYIM ASYARI RT 008 RW 003 MLILIR DOLOPO MADIUN,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 63174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Beras Cap Kerajaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Tulisan : Kombinasi Emas dan Hitam
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Campuran beras coklat dan hitam; beras analog (Beras yang
terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027326
: 13/04/2022 15:02:18
:
: PT UNIMAX POWER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gading Bukit Indah Lt. 2 Blok L no. 17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BioNex
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak
obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional stamina pria; Obat-obatan tradisional; Serbuk untuk suplement diet;
Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; ekstrak herbal obat;
ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; jamu tradisional; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
makanan/minuman suplemen kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet propolis; suplemen minuman kolagen; suplemen vitalitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022027327
: 13/04/2022 15:02:24
:
: PT. AUTENTIK JAYA BERSAMA

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung De Ritz lantai 3, JL. HOS Cokroaminoto No. 91, Kel. Menteng, Kec.
Menteng
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pods Authentic Vape Store
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Biru, Hijau
: 35
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027328
: 13/04/2022 15:06:44
:
: PT DUO MULTI INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Green Lake City Wall Street Blok B No. 71, Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 11750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DUOMULTI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau
: 9
: ===peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027329
: 13/04/2022 15:08:39
:
: Nadia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pemuda No. 130 LK III RT. 002 Kel. Tanjung Karang Kec. Tanjung Karang Pusat ,
Kota Bandar Lampung, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer Ummi KRAKATAU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru, kuning, coklat muda, krem, orange
: 30
: ===Kue kering (pastri); Roti, kue pastry dan gula-gula; Samosa; kue pastry; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027331
: 13/04/2022 15:10:16
:
: Willy L.Tangkilisan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anyar Indah Raya No. 5, RT 003 RW 014, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16963
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 497 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PAWANGAPI & Lukisan
: PAWANGAPI Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 9
: ===Aparat (alat pemadam kebakaran); alat dan sistem pemadam kebakaran; sistem pemadam kebakaran dengan cairan
foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; 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 pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air
dan cairan foam/busa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027332
: 13/04/2022 15:12:12
:
: PT. GOFU CANNA KREASINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batu Jajar No.10, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Lampu LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); bola lampu LED; lampu lampu LED; light-emitting diode [LED]
lampu; perlengkapan lampu LED===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027333
: 13/04/2022 15:14:37
: 97/188,162 23/12/2021 US
: Masimo Corporation

Alamat Pemohon

: 52 Discovery, Irvine, California 92618, United States of America

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASIMO LIBERTAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh, yaitu, pelacak aktivitas yang dapat
dikenakan dan perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk terus mengukur, menganalisis dan mengirimkan informasi
kesehatan dan kebugaran; jam tangan pintar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

740

566

: JID2022027334
: 13/04/2022 15:15:52
:
: PT. TWOBA BOX INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung PPHUI Lantai 2 Suite 210, Jl. HR. Rasuna Said Kav. L. 22, Rt. 000/Rw. 000,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWOBA BOX
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 498 dari 872

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merah Muda, & Putih
: 36
: ===Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan administrasi
pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan 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 perantara keuangan;
jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan
pembayaran menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; pertukaran mata uang asing===
: JID2022027335
: 13/04/2022 15:16:52
:
: YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara 165 Lantai 11 Jl. TB Simatupang kav. 1 RT 009 RW 003 Cilandak
Timur, Pasar Minggu , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Humanity Mobile Hospital Service
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 44
: ===Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak;
Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan
nutrisi.; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan perawatan
kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah
sakit; informasi medis; jasa klinik; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa
terapi penyembuhan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres;
konseling psikologis; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis; konsultasi psikologis; konsultasi
psikologis dan medis; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis medis
untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan
perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan
analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang
berkaitan dengan perawatan pasien; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan informasi medis disediakan melalui
Internet; layanan kebersihan gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik
perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan
perilaku; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konsultasi dan konsultasi nutrisi; layanan
konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan operasi penglihatan laser; layanan panggilan rumah medis; layanan
pemeriksaan medis; layanan pencitraan medis; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan
penyakit; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan
perawatan gigi keliling; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah
sakit; layanan pusat kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan medis; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan
informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; pelayanan medis; pemberian perawatan psikologis; penyediaan
informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi, termasuk
online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan [medis]; perawatan di rumahkunjungan; perawatan kesehatan; perawatan medis; perawatan paliatif; perawatan psikologis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027336
: 13/04/2022 15:17:16
:
: SUSIANA HENDRO, S.E., M.M.

540 Etiket

: Jl. Turi No. 11, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal merah, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430

Halaman 499 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIJATKU SYARIAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat dan Hijau
: 44
: ===Klinik kecantikan; Layanan mandi Turki; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan
layanan paramedis; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa,
yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; layanan pijat
kaki; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan
wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan terapi; memberikan informasi di bidang
kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan
informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan
Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas
yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; perawatan kesehatan; pijat terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027337
: 13/04/2022 15:17:33
:
: TEH MEI LIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 5 No. 8 Rt.003 Rw.006, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chen Liang Ji dan logo empat kaleng berwajah imajinatif
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua, biru muda, merah muda, orange, hijau, putih. merah, hitam, abu-abu
: 30
: ===Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen karet (anggur/wine); Permen
kenyal; Permen stik; Permen susu; gula permen karet; mint untuk permen; pasta permen [kembang gula]; permen [gula-gula];
permen batangan; permen bebas gula; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen
jagung; permen kacang lokus; 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 mint; permen rebus; permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen
yogurt beku; sweetmeats [permen]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027338
: 13/04/2022 15:19:20
:
: CV. SUMBER PANGAN SEHAT

540 Etiket

: Jalan Sumber Hegar II Kavling 9/22 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan, Kec. Babakan
Ciparay, Bandung - 40222, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MINIME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan putih
: 30
:
===Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Beras; Biji rami untuk konsumsi manusia; Bubur
havermot; Chocolate chip cookie; Gandum (Oats steel-cut); Garam meja; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Hasil

Halaman 500 dari 872

produksi Madu; Keripik camilan sereal; Keripik produksi gandum; Kopi bubuk; Madu untuk Makanan manusia; Makanan
batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbentuk batangan yang mengandung
sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan yang mengandung
tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Muesli; Olahan yang terbuat dari
sereal; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produkproduk kakao ; Sediaan sereal; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Serpihan
sereal; Snack Bar (Makanan); Teh hijau jepang; adonan panekuk; 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 pengganti gula; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang energi berbasis sereal; bibit gandum untuk makanan manusia;
biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit
manis; brownies; bubuk coklat; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami];
bubuk kokoa; bubuk pengembang; bubuk soda kue; bubur gandum; camilan granola; campuran panekuk; cokelat pahit; daun
stevia (pengganti gula); ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk membumbui bahan makanan; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial;
gandum hancur; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum, diolah; gandum, diproses; garam yang bisa
dimakan; granola; granola bar; gula; gula aren; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula mentah; gula vanila; gula,
madu, sirup; gula-gula buah; gula-gula tidak mengandung obat; havermut; keripik jagung; kopi; kopi kantongan; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue almond; kue cinnamon; kue gandum; kue sereal; kue tar
raspberry; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; madu; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan
dan minuman; madu, madu sirup; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang berenergi berbahan dasar
kakao; makanan berbahan dasar oat; makanan penutup muesli; 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 sereal probiotik; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan
berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; panekuk; panili; pearl barley (biji gandum); pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis
coklat; penyedap rasa; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; potongan-potongan
kecil pisang; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; quinoa yang diproses; quinoa, diolah; roti gandum;
sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; sereal bar; 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;
snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; tepung gandum; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung
kacang; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung quinoa; topping cokelat yang dapat dimakan; vanili; vanillin
[pengganti vanila]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027340
: 13/04/2022 15:21:18
:
: TAN HENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. S. Wiryopranoto No. 10, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SILICON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 12
: ===Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk
kendaraan; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; klakson untuk
kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027341
: 13/04/2022 15:21:27
:
: Cristofer Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Puri Park View Tower AAA 19, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 501 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: beliwl.com
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, kuning, putih, hitam
: 9
: ===Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; 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; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian
pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027342
: 13/04/2022 15:21:31
:
: Christian Pranata

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Kedamean No 16 Kec Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUUR insulation
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dongker
: 17
: ===Bahan isolasi dari plastik; bahan insulasi bangunan; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027343
: 13/04/2022 15:23:24
:
: LISTIANAWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Timur Blok II-X No. 16, RT.009 RW.005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORGANIC SUPERFOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu
: 5
: ===Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan dan minuman untuk

740

keperluan nutrisi; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan
kacang yang telah diolah; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan
dalam bentuk bubuk; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk
kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan
nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; 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 gizi atau
makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul,
bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi;
Suplemen makanan diet; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi
untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Supplement yang berupa bubuk; bubuk pengganti
makanan untuk keperluan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman nutrisi untuk digunakan
sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; ekstrak tumbuhan dan
ramuan untuk keperluan pengobatan; gula diet untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk makanan enteral; makanan/minuman suplemen kesehatan;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan
kesejahteraan secara umum; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makanan dan campuran
minuman suplemen diet untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan kafein untuk

Halaman 502 dari 872

keperluan medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat;
suplemen makanan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan
efek kosmetik; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen nutrisi bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027344
: 13/04/2022 15:24:29
:
: PT REGARSPORT INDUSTRI INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Kutilang 4 Kaloran Lor, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bromine entertainment
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru dan hijau
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau
data grafis; layanan videophone; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan
pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang
diminati umum; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di
Internet; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan
akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; penyedia konten multimedia melalui internet; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan
informasi; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyiaran dan streaming
audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel,
internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik dan video musik; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten multimedia
melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; siaran
audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming materi audio dan video di Internet;
streaming materi video di Internet; streaming video; transmisi audio, video dan / atau pemrograman audio visual dengan
protokol internet; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya
untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi
data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan
komputer global dan lokal; transmisi elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi
informasi melalui jaringan digital; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi program periklanan dan
komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, gambar
dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik
lainnya dari segala jenis melalui Internet; transmisi video melalui jaringan digital; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio,
video, gambar diam dan bergerak, teks dan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027345
: 13/04/2022 15:25:05
:
: PT Imedco Djaja

540 Etiket

: Jl. Raya Serang Km 25 No. 8, Balaraja, Tangerang, Banten, Indonesia, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15610
:
:

Halaman 503 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Xaliquis
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; 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
obat dan farmasi; antikoagulan; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid antiinflamasi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kanker, trombosis, dan
penyakit pernapasan; tablet-tablet yang mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027347
: 13/04/2022 15:27:23
:
: YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara 165 Lantai 11 Jl. TB Simatupang kav. 1 RT 009 RW 003 Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Global Mental Care
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 44
: ===Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak;
Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan
nutrisi.; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan perawatan
kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah
sakit; informasi medis; jasa klinik; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa
terapi penyembuhan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres;
konseling psikologis; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis; konsultasi psikologis; konsultasi
psikologis dan medis; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis medis
untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan
perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan
analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang
berkaitan dengan perawatan pasien; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan informasi medis disediakan melalui
Internet; layanan kebersihan gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik
perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan
perilaku; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konsultasi dan konsultasi nutrisi; layanan
konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan operasi penglihatan laser; layanan panggilan rumah medis; layanan
pemeriksaan medis; layanan pencitraan medis; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan
penyakit; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan
perawatan gigi keliling; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah
sakit; layanan pusat kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan medis; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan
informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; pelayanan medis; pemberian perawatan psikologis; penyediaan
informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi, termasuk
online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan [medis]; perawatan di rumahkunjungan; perawatan kesehatan; perawatan medis; perawatan paliatif; perawatan psikologis===

740

Halaman 504 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 52 Discovery, Irvine, California 92618, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASIMO LIBERTAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 10
: ===Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti
pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan
sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027348
: 13/04/2022 15:28:37
: 97/188,162 23/12/2021 US
: Masimo Corporation

: JID2022027349
: 13/04/2022 15:29:08
:
: Western Digital Technologies, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

: 5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
United States of America
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Western Digital Icon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 41
: ===Layanan pendidikan; Penerbitan buletin; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online;
Penyelenggaraan webinar ( seminar online); menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan video
online, tidak dapat diunduh; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan kelompok diskusi; publikasi
manual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027406
: 13/04/2022 17:17:41
:
: Fennie

540 Etiket

: JI. Petojo Utara VII/14 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===minuman es agar-agar buah; minuman jeli===

Halaman 505 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027407
: 13/04/2022 17:19:39
:
: ALDAKA YOGA BASKARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BOLO II, RT. 001/RW. 004, KEL. SAMBIROTO, KEC. PADAS, Kabupaten Ngawi,
Jawa Timur, 63280
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOODEN PROJECTS + LOGO
: WOODEN PROJECTS = Proyek Kayu (Bahasa Indonesia)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua, Orange
: 20
: ===benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; bingkai foto; bingkai furnitur; cermin; furnitur yang terbuat dari kayu
atau pengganti kayu; mebel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027408
: 13/04/2022 17:22:05
:
: ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SALYA NO. 27 DPS, BR/LINK.PUCAK SARI, KEL. DANGIN PURI KAUH, KEC.
DENPASAR UTARA, Kota Denpasar, Bali, 80231
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISTER AUTO + LUKISAN
: MISTER AUTO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 37
: ===jasa bengkel kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027409
: 13/04/2022 17:28:11
:
: Fennie

540 Etiket

540 Etiket

: JI. Petojo Utara VII/14 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa promosi dan
pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Mempromosikan barang orang lain melalui situs
web (website); Pengoptimalan situs web; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyewaan ruang iklan di
situs web; iklan situs web bisnis; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang
lain; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027410
: 13/04/2022 17:32:53
:
: LAY JANNI

540 Etiket

Halaman 506 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MOTI DALAM II NO. 4 C RT.009 RW. 005 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRANDAIRY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
akomodasi sementara; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa
reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan biro
akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan
pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan
akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; 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; Pemesanan meja restoran secara online; Penginapan
untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Pusat Jajanan Serba
Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan
truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara yang disediakan oleh
peternakan Bung; delicatessens [restoran]; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa
konsultasi di bidang perhotelan; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; layanan
akomodasi hotel; 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, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan hotel dan motel; layanan informasi hotel; layanan kafe, bistro,
dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan
dan minuman; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait
pemesanan hotel; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; pemesanan hotel; pemesanan penginapan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; 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 perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan
informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan
sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan
ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat
saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022027411
: 13/04/2022 17:33:38
:
: Fennie

540 Etiket

: JI. Petojo Utara VII/14 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

: Merek Kata

Halaman 507 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AGARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; akses ke konten, situs web, dan portal;
menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; pengiriman pesan
elektronik melalui situs web; pengiriman pesan melalui situs web; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi
lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027412
: 13/04/2022 17:40:03
:
: Fennie

540 Etiket

: JI. Petojo Utara VII/14 Rt. 015 Rw. 003 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42
: ===Penyimpanan data online; Situs web; desain situs web untuk tujuan periklanan; hosting data, file, aplikasi, dan informasi
yang terkomputerisasi; hosting platform di Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs komputer [situs
web]; hosting situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pengembangan situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027413
: 13/04/2022 17:40:18
:
: LAY JANNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MOTI DALAM II NO. 4 C RT.009 RW. 005 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRANDAIRY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH
: 35
: ===Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan
eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online;
Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layananlayanan representatif); jasa agen pemasaran; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir
untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan pemasaran online; layanan ritel online; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; 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; pemasaran produk; penyediaan pasar online; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027414
: 13/04/2022 17:51:14
:
: Arief Ariyanto

540 Etiket

: Jl. Komodo Raya No. 298, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

Halaman 508 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACNENO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Putih
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Krem Jerawat Non Medis;
Krim wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Lotion jerawat; Masker Wajah; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan pribadi;
Semprotan pelembab wajah; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Tabir surya yang disemprot;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cuci masker;
kosmetik; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim
anti-penuaan; krim kulit tabir surya; krim malam; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion dan
semprotan untuk muka; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; 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 kulit [kosmetik]; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker scrub pemurnian mendalam; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah smoothing; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pelembab wajah; pelembab wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; sabun kosmetik; sabun wajah; sabun wajah
tanpa obat; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); tabir surya tahan air; toner
wajah; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027415
: 13/04/2022 17:52:49
:
: LAY JANNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MOTI DALAM II NO. 4 C RT.009 RW. 005 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRANDAIRY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; 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; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie
kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe
merah siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe;

740

Halaman 509 dari 872

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; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk
makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun
stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie
bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas;
saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027416
: 13/04/2022 17:53:52
:
: PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Christina Martha S.H.
: Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLUECHIP CIPTADANA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 36
: ===Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan
distribusi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa investasi keuangan dan
investasi modal; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa konsultasi dan saran investasi;
Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Jasa
manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa
dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan
penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi;
Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa
penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa sekuritas keuangan
dan perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa-jasa perencanaan saham; Layanan pengiriman saham elektronik;
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; Penasihat investasi; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan untuk
perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Perdagangan instrumen keuangan,
yaitu perdagangan komoditas, perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pialang saham;
agen pialang opsi sekuritas; agen untuk perdagangan opsi sekuritas; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan
penelitian saham; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; bantuan dalam bentuk penyediaan
jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen
keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk turunan lainnya; broker investasi keuangan; broker langganan saham; broker
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obligasi dan sekuritas lainnya; broker saham dan sekuritas lainnya; investasi; investasi dana; investasi keuangan dan layanan
konsultasi; investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi reksa dana; jasa analisa investasi; jasa analisis keuangan yang
berkaitan dengan investasi; jasa bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan,
pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi dagang; jasa bursa efek/saham; jasa investasi; jasa investasi dana;
jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi
modal; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan,
investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi
modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset
(sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; jasa manajemen investasi
sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan dengan investasi;
jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa pendaftaran saham;
jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penilaian opsi
saham; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan kutipan bursa
efek/saham; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu
perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa perdagangan
indeks pasar saham; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya;
jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
sekuritas; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi,
perantara pedagang efek; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana;
konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; layanan broker
investasi keuangan; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi ekuitas swasta; layanan investasi yang
berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan kepercayaan investasi; layanan
keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi
keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan konsultasi yang
berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan manajemen investasi; layanan
perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan pertukaran saham elektronik; layanan sekuritas;
manajemen Investasi; manajemen dana investasi; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta;
manajemen investasi keuangan; manajemen kepercayaan investasi; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang
ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan
investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio
investasi; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan
penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan;
memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer
online; 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 terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang
opsi sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk sekuritas; memberikan informasi, konsultasi dan
saran di bidang perbankan investasi; mengatur investasi keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai
dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas
tertentu/pilihan; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi;
menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar
keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; pemberian informasi keuangan tentang saham; pengembangan dan pengelolaan
portofolio investasi; penyedia basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer
global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah
dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi,
informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses
dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi
perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyediaan informasi mengenai jasa perantara
yang berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas;
penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas,
indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; penyelesaian transaksi keuangan
untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk
turunan lainnya secara online; pialang investasi; pialang opsi sekuritas; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan
futures; pialang sekuritas dan mata uang; riset dan analisis investasi keuangan; saran investasi; saran investasi, konsultasi,
manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran yang berkaitan
dengan investasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027417
: 13/04/2022 17:55:07
:
: PT. CONBLOC INTERNUSA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Serang Km. 12, RT. 001 RW. 004, Suka Damai Cikupa, Tangerang, Banten
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CONSTONE + LOGO
: CONSTONE = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 19
: ===Genteng; bahan bangunan beton; bahan bangunan dari batu alam; balok beton; batu alam; batu bata untuk dinding; batu
bata untuk jalan; batu buatan; blok paving bercahaya; gorong-gorong beton; lembaran beton; lempengan batu alam; paving
blok, bukan dari logam; pipa beton; ubin batu alam; ubin lantai dari batu alam; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027418
: 13/04/2022 17:58:43
:
: LAY JANNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MOTI DALAM II NO. 4 C RT.009 RW. 005 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRANDAIRY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bistik Daging Sapi; Buah kurma; Hasil
produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan
yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran;
Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Sarden dan makarel; Sediaan daging yang diawetkan; Selai;
Sosis; Susu UHT; Susu full cream; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing;
Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Yoghurt; abon ikan; bubuk keju; campuran daging
yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging ayam; daging kornet; daging masak; daging sapi; daging segar; daging
yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; hasil produksi susu kambing; jeli, selai; keju; keju dari susu domba;
keju susu kambing; kurma, dikeringkan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan
daging yang diawetkan; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; prostokvasha [susu
asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; sarden (ikan), kalengan; sosis daging; steak daging; susu; susu albumin; susu
almon; 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 dengan penambahan vitamin; susu domba; susu fermentasi; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kurma; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tablet susu sapi; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027419
: 13/04/2022 18:06:30
:
: PT. MOBILE DATA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The Victoria Lantai 9 Jl Tomang Raya Kav 35-37 RT 12 RW 05 Tomang,
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU PUTIH
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk

740

memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi seluler;
perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk

Halaman 512 dari 872

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 smartphone; 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; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027420
: 13/04/2022 18:07:06
:
: PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Christina Martha S.H.
: Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Abu - Abu
: 36
: ===Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan
distribusi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa investasi keuangan dan
investasi modal; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa konsultasi dan saran investasi;
Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Jasa
manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa
dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan
penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi;
Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa
penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa sekuritas keuangan
dan perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa-jasa perencanaan saham; Layanan pengiriman saham elektronik;
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; Penasihat investasi; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan untuk
perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Perdagangan instrumen keuangan,
yaitu perdagangan komoditas, perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pialang saham;
agen pialang opsi sekuritas; agen untuk perdagangan opsi sekuritas; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan
penelitian saham; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; bantuan dalam bentuk penyediaan
jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen
keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk turunan lainnya; broker investasi keuangan; broker langganan saham; broker
obligasi dan sekuritas lainnya; broker saham dan sekuritas lainnya; investasi; investasi dana; investasi keuangan dan layanan
konsultasi; investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi reksa dana; jasa analisa investasi; jasa analisis keuangan yang
berkaitan dengan investasi; jasa bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan,
pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi dagang; jasa bursa efek/saham; jasa investasi; jasa investasi dana;
jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi
modal; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan,
investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi
modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset
(sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; jasa manajemen investasi
sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan dengan investasi;
jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa pendaftaran saham;
jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penilaian opsi
saham; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan kutipan bursa
efek/saham; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu
perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa perdagangan
indeks pasar saham; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya;
jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
sekuritas; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi,
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perantara pedagang efek; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana;
konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; layanan broker
investasi keuangan; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi ekuitas swasta; layanan investasi yang
berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan kepercayaan investasi; layanan
keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi
keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan konsultasi yang
berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan manajemen investasi; layanan
perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan pertukaran saham elektronik; layanan sekuritas;
manajemen Investasi; manajemen dana investasi; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta;
manajemen investasi keuangan; manajemen kepercayaan investasi; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang
ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan
investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio
investasi; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan
penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan;
memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer
online; 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 terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang
opsi sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk sekuritas; memberikan informasi, konsultasi dan
saran di bidang perbankan investasi; mengatur investasi keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai
dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas
tertentu/pilihan; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi;
menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar
keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; pemberian informasi keuangan tentang saham; pengembangan dan pengelolaan
portofolio investasi; penyedia basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer
global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah
dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi,
informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses
dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi
perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyediaan informasi mengenai jasa perantara
yang berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas;
penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas,
indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; penyelesaian transaksi keuangan
untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk
turunan lainnya secara online; pialang investasi; pialang opsi sekuritas; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan
futures; pialang sekuritas dan mata uang; riset dan analisis investasi keuangan; saran investasi; saran investasi, konsultasi,
manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran yang berkaitan
dengan investasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027421
: 13/04/2022 18:07:26
:
: MARTHIN H PANGGABEAN

540 Etiket

: JL. KH MAS MANSYUR 25A BLOK 40-2-4 RT.004 RW. 011 KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Irene Yosephine S.H.,M.H
: IYS & Partners Law office Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAPO GABE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih, Jingga, Kuning, Hijau
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; hidangan istimewa kampung (HIK); jasa restoran; jasa restoran dan
katering; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan
dan minuman di restoran; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027422
: 13/04/2022 18:08:40
:
: Ng Herman Lindarto

540 Etiket

: Jl. DR. Makaliwe II Gg. 1/17, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Halaman 514 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HLSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau (Green), Kode Warna Patone (PMS): PMS 2462 U
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang
dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti
melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Toko alat-alat olahraga; jasa promosi penjualan atas
barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; layanan pemasaran online; 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 yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; promosi barang dan jasa
dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang
dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; sponsor promosi acara olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027423
: 13/04/2022 18:32:07
:
: Wells Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Blue Bunny Drive, Le Mars, Iowa 51031
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALO TOP & H Scoop Design
: HALO TOP H merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas / Gold.
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Krim kocok; Krim kocok untuk topping; Makanan penutup berbahan dasar susu;
Minuman berbahan dasar susu; Minuman yogurt; Produk Susu Asam; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu; krim;
krimer bukan dari susu; minuman berbahan dasar susu; produk susu; susu dan produk hasil olahan susu; yoghurt untuk
membuat custard; yogurt Yunani===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027424
: 13/04/2022 18:37:18
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunkoyo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 1
: ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan
kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk

740
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digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027425
: 13/04/2022 18:44:12
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunkoyo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan
pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari
area yang dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang-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; Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Folder dokumen; Jepitan
kertas; Larutan karet; Map [alat tulis menulis]; Pena tarik; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis (kartu nama, kertas kop
surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku
besar [buku]; buku catatan; buku harian; buku harian (diary); buku pedoman [buku penuntun]; buku petunjuk (dalam bentuk
barang cetakan); buku saku/buku kecil; buku stiker; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis;
cap [stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; jurnal kosong; kalender;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu liburan; kartu pengumuman
[alat tulis]; kartu tercetak; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas
karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas*; koran; kotak alat tulis
(alat tulis); krayon; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; majalah; majalah berkala; mesin stensil;
pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan kantor]; pena tinta; pena untuk menandai; penanda buku; pensil;
perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; portofolio
dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional
[album foto]; poster; potret; pulpen; pulpen untuk membuat sketsa; sampul buku; stiker; stopmap; surat jalan; surat kabar; tas
belanjaan dari kertas atau plastik; wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027426
: 13/04/2022 18:48:23
:
: Wells Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Blue Bunny Drive, Le Mars, Iowa 51031
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALO TOP & H Scoop Design
: HALO TOP H merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas / Gold.
: 30
: ===Custard; Kembang gula beku; Sorbet (es); campuran es krim; es krim; makanan penutup es krim; perasa untuk minuman,
selain minyak esensial; permen yogurt beku; puding beku; yogurt beku===

740

540 Etiket

Halaman 516 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027427
: 13/04/2022 18:49:43
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunkoyo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027428
: 13/04/2022 18:55:32
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunkoyo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi
komersial lisensi musik pihak lain; Agen penjualan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa
nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; DEPARTMENT STORE; Distribusi materi perikanan dan
informasi bisnis; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer
dan situs web (website); Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang
menerima pembayaran dengan kartu kredit.; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Penjualan makanan dan minuman secara
online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; administrasi franchise (waralaba);
administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; analisa informasi bisnis; audisi seniman pertunjukan
(pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis untuk orang lain dalam
pendirian organisasi kemanusiaan; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain brosur iklan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik;
distributor aluminium; fungsi kantor; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan
karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
promosi perusahaan; iklan komersial; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan
bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan
bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran

740
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dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan konstruksi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan pemrosesan data online; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan
melalui pos; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan waralaba dan ritel; memberikan informasi produk konsumen
melalui Internet; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran;
mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; menyusun data dalam database komputer; organisasi
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pengelolaan akun penjualan; pengumpulan,
sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau
periklanan; penyediaan pasar online; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; perdagangan online;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; persewaan
kios penjualan; toko swalayan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027429
: 13/04/2022 19:02:49
:
: karunia rakhmat
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan lingkar tanjung mas raya no. A34, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Trooking.id + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, putih
: 39
: ===jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; pengemasan
barang; pengepakan kargo; pengiriman paket; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, transportasi, dan
pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; transportasi dan pengiriman barang; transportasi dengan
truk; transportasi truk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027430
: 13/04/2022 19:06:46
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunkoyo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 38
:
===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing
keuangan elektronik; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar
media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk
mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan,
menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya
audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet;
layanan telekomunikasi jaringan digital; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke
perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat
bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan
set top box; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan
akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan
fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
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kepentingan umum; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan
global lainnya; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui jaringan
komputer global; pengiriman pesan secara digital; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk
perdagangan elektronik; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan koneksi
telekomunikasi melalui terminal komputer; penyiaran multimedia melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027431
: 13/04/2022 19:06:49
:
: Hilwan Aprisardi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lombok Timur, Geres Daya, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Geres, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83616
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADERA BRIGHTLY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (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); Kapas wajah untuk
kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); 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; 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 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; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Parfum untuk bayi; 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 (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); 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; 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 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 rambut; Pundi berisi bunga, buah,
dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; 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 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 minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan 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; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; 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; bedak tubuh
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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; colognes, parfum dan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau
de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan
kulit non-medis; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel
perawatan kulit; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; ionone [wewangian]; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapur untuk penggunaan 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; 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 fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan 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
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
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [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 tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; linen untuk penggunaan kosmetik; losion 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 masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion
perawatan rambut untuk keperluan 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 tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kasturi [wewangian];
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum
dan aroma; 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 kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
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; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu
yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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 untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian];
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(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; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; 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 untuk perawatan tubuh; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan 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 fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
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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 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari
minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut
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 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
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 digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum kulit (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; 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===
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: Merek Kata dan Lukisan
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: Tidak Ada Terjemahan
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: putih dan merah
: 29
: ===Minuman susu cair; susu dan minuman susu===
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADERA ECLIPS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, putih
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (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); Kapas wajah untuk kosmetik;
Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); 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; 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; Kuku
buatan; 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 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; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah kuku; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil
highlighter (kosmetik); 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; 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 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 nonobat, pembersih kulit, krim kulit; 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; 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 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 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 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 kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk manikur kuku; 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 kulit nonmedis, 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);
Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat
tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan
berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; 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; 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; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar
untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk
perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan
kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-medis; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel kuku; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
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kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; ionone [wewangian]; kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan 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;
kondisioner kuku; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; 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 fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan 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; 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-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 kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [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 tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku
buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek
kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
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 masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; 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; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk parfum dan aroma; 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]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; 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; pena cat
kuku; pena cat kuku remover; pengeras kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku
berbentuk gel; penghilang enamel kuku; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan
tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku 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; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (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; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; 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 untuk perawatan tubuh; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan 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 fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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
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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 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
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; 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 rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk
manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan
perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut 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 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 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
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit (kosmetik); serum perawatan rambut;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); stiker kuku jari kaki; sumbu diresapi
dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit;
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
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027435
: 13/04/2022 19:25:25
:
: Yayasan Mutiara Pijar Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Duta Merlin Blok B No. 41 - 43. Jl Gadjah Mada, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: St Johannes Berchmans College + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih dengan tulisan St. Johannes Berchmans College
: 41
: ===layanan pendidikan dan pelatihan; lembaga pendidikan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027436
: 13/04/2022 19:28:39
:
: Maria Febronia Herentia

540 Etiket

: Residence One Cluster Red Diamond 2 No 50, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara
, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HER.FLORIST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 35
: ===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: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil
atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal
(kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur,
penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung
dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam,
renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan
permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif),
kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam
mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung
lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot
(bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam,
dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak
majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel,
perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko bunga;
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; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027437
: 13/04/2022 19:29:23
:
: KAZUYA TAKAMI, AI TOMITA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Batur Nomor : 1 A, Sanur - Denpasar Selatan, Bali, Kota Denpasar, Bali, 80228
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KZU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Dekorasi kue; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia
Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa klub malam; Jasa pemondokan kemah; Jasa
penginapan; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok
Wisata; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam
dan di luar gedung; Jasa vila; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu;
Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata
sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan
yang berkaitan dengannya; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang;
Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan
sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Penginapan untuk liburan; Penyediaan
akomodasi untuk wisma; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan katering; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Rumah bir; 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); bar dan layanan katering; dekorasi
makanan; delicatessens [restoran]; jasa biro akomodasi; jasa kafe; jasa katering; jasa memasak makanan; jasa penginapan

540 Etiket
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wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan
minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; kedai roti dan kue (bakeries);
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan
bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bistro; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan informasi bar; layanan jus bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan koki pribadi; layanan kopi dan
jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan rantai restoran;
layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi;
layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon
dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis;
layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan
bar; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di
kafe internet; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan
akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan layanan bar; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan
makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan penginapan sementara di kamp
liburan; penginapan turis; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi tentang layanan 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; penyewaan kasur dan selimut; persewaan tenda; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pub; pusat makanan/jajan; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas
jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran, bar dan
layanan katering; rumah makan; saran tentang resep memasak; sewa rumah liburan; tempat pizza===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027438
: 13/04/2022 19:37:57
:
: Yayasan Mutiara Pijar Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Duta Merlin Blok B No. 41 - 43, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: St. Johannes Berchmans + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah maroon, putih
: 41
: ===Jasa Pendidikan; lembaga pendidikan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027439
: 13/04/2022 19:45:22
:
: Yayasan Mutiara Pijar Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Duta Merlin Blok B No. 41 - 43, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yayasan Mutiara Pijar Nusantara + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, putih
: 45

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Yayasan Sosial Kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027440
: 13/04/2022 19:55:58
:
: PT. UNIGLAM DERMA SCIENCE

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Komplek Sentra Kota Jatibening Kavling Blok B No 10,Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNIGLAM
: Singkatan dari Nama PT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN ORANGE
: 3
: ===Lotion jerawat; Sabun; Sabun untuk muka; 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; lotion
kecantikan; lotion masker tubuh; lotion tabir surya; lotion tangan; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; produk perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun mandi; sabun non-obat; sabun wajah;
sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027441
: 13/04/2022 20:05:16
:
: PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI

540 Etiket

: Menara Taspen Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.2, RT. 010 RW. 009, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, Jakarta, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih
: 42
: ===layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027442
: 13/04/2022 20:08:50
:
: ARFULLAH RACHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN.MINASA UPA BLOK C.3 NO.21 RT 001/005 DESA GUNUNGSARI
RAPPOCINI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MACERRA SKINCARE + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam gold
: 3

740

540 Etiket

Halaman 527 dari 872

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]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; 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 wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik);
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) 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; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan
barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
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 kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [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; 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; 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; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
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 perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum
untuk keperluan kosmetik; 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 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku 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
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond
untuk keperluan kosmetik; 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, 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027443
: 13/04/2022 20:22:46
:
: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,

540 Etiket

Halaman 528 dari 872

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Shijiazhuang Hebei Province, 050035,
China
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIANHUA & Lukisan
: LIANHUA & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; cuci buah dan sayuran; deterjen; deterjen cucian; deterjen pencuci piring; kosmetik; krim
tangan; minyak esensial; minyak esensial aromatik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi
dengan bahan pembersih; sabun cuci tangan; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk penggunaan pribadi; sediaan pengharum ruangan; sediaan phytocosmetic; semprotan penyegar nafas; wewangian
untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027444
: 13/04/2022 20:38:12
:
: Meta Limesa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Jamblang Raya I No. 26, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LebihdariTiga + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dusty Pink dan Merah
: 35
: ===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; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan
toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Memberikan informasi
produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang
berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan 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 yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang
menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel;
layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027445
: 13/04/2022 20:40:04
:
: HYUNDAI MOTOR COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: H logo HYUNDAI
: HYUNDAI = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru navy, putih
: 4
: ===Gemuk pelumas; Oli pelumas; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor); bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; gas

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 529 dari 872

bumi cair untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gemuk industri; gemuk
otomotif; minyak bakar; minyak industri; minyak mesin; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk mesin
kendaraan bermotor; oli mesin otomotif; oli motor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027446
: 13/04/2022 20:40:44
:
: Elang Gemilang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Grend View No. 1, Kavling Utama, RT/RW 002/002, Kelurahan Situ Gede,
Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gemilang Realty + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 36
: ===investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen real estat; 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 tanah; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen
aset properti; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan
tempat bisnis; jasa wali lahan yasan/realestat; manajemen real estat properti komersial; memberikan informasi real estat yang
berkaitan dengan properti dan tanah; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027448
: 13/04/2022 20:50:25
:
: HYUNDAI MOTOR COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYUNDAI (device)
: HYUNDAI = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru navy, putih
: 4
: ===Gemuk pelumas; Oli pelumas; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor); bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; gas
bumi cair untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gemuk industri; gemuk
otomotif; minyak bakar; minyak industri; minyak mesin; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk mesin
kendaraan bermotor; oli mesin otomotif; oli motor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027449
: 13/04/2022 21:01:34
:
: PT. MAJU INOVASI LABORATORIUM

540 Etiket

540 Etiket

: BELLEZZA BSA 1st FLOOR SA1-06, JL. LETJEN SOEPENO RT. 004 RW. 002,
GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12210
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUMAJU
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Putih, Hitam.

Halaman 530 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Baju Hangat terbuat dari wol; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Celana panjang denim; Ikat pinggang; Jaket
Jeans; Jaket bulu atau wol; Jaket untuk bersepeda motor; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kemeja
Hawaii; Kulot; Mantel; Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian longgar; Pakaian olahraga; Pakaian renang; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian untuk kegiatan
aktif; Sepatu olahraga atau santai; Sweater; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; baju; baju bayi; bando; blazer; blus; bra; cardigan;
celana; celana boxer; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana ketat; celana panjang; celana pendek;
celemek [pakaian]; corselets; dasi; daster; gaun; gaun pesta; hoodies; ikat pergelangan tangan; jaket; jaket denim; jaket
kasual; jaket kulit; jaket olahraga; jas; jas hujan; jas hujan motor; jas panjang; jeans biru; kaos; kaos polo; kaus kaki; kaus kaki
anak-anak; kemeja; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kerudung; pakaian; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dari bulu tiruan; pakaian jadi; pakaian luar;
pakaian pengantin; pakaian santai; pakaian wanita; piyama; rok denim; rompi; rompi angin; sandal; sarung tangan; selimut dpt
dipakai; sepatu; sepatu bot *; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; seragam; setelan jas; stoking; syal; topi; tunik===
: DID2022027450
: 13/04/2022 21:04:39
:
: NASRIL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GONDRONG NO. 12 RT/RW 005/002 KEL. GONDRONG KEC. CIPONDOH, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alzest Boy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027451
: 13/04/2022 21:11:18
:
: NASRIL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GONDRONG NO. 12 RT/RW 005/002 KEL. GONDRONG KEC. CIPONDOH, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHILO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

740

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];
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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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027452
: 13/04/2022 21:20:35
:
: ARMA VELANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MARGOSANTEN, RT 02 RW 04 SEPANJANG TAWANGMANGU KARANGANYAR,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADILA BEAUTY + LOGO
: Cantik atau kecantikan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna gradasi emas,
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

740

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 nonmedis; 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 garisgaris 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 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;
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

Halaman 534 dari 872

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
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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 nonobat 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 nonobat 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; sediaansediaan 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; sediaansediaan 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 nonobat; 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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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027453
: 13/04/2022 21:28:26
:
: MIFTAKUR ROHMAH S.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKARNO HATTA, PERUMAHAN K. SEPANG, RT/RW 000/000, KELURAHAN
LABUHAN RATU, KECAMATAN LABUHAN RATU, Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Anindita Skin By dr. Tata Sofyan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Jingga, Putih
: 3
: ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027454
: 13/04/2022 21:29:30
:
: Mohamad Geryaldi

540 Etiket

: Mutiara Sanggraha Blok K 6/29, Rt. 019/006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUMA
: PUMA merupakan suatu penamaan. PUMA IDM000261103

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 1
: ===Air Radiator; air murni untuk keperluan industri; air suling untuk keperluan industri; air sulingan; antibeku untuk radiator
kendaraan; bahan kimia untuk pendingin radiator; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran
radiator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027455
: 13/04/2022 21:56:30
:
: PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA INDOCHEM LT.9 JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD KAV.SSB/E
RT.004 RW.003 PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WISMA INDOCHEM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 35, 36
: ===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); Konsultan Niaga; Manajemen Usaha; Manajemen bisnis dan
layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan perniagaan; Pengiklanan penjualan
melalui pos; Peragaan barang; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; administrasi usaha; agen
impor-ekspor; audit laporan keuangan; fungsi kantor; jasa penilaian perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi
perusahaan; penempatan kerja; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan ruang iklan
melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; periklanan; supermarket; toko; toko
grosir===
===Asuransi; Jasa penjaminan; Penjualan Gedung; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; investasi Real Estate;
jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa penyewaan bangunan/gedung;
jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa pialang saham dan obligasi; konsultasi keuangan; penanaman
modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman;
penilaian fiskal; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penukaran uang; penyewaan flat; penyewaan kantor; pialang
tanah dan bangunan pemukiman; urusan keuangan; urusan moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027456
: 13/04/2022 21:58:49
:
: CV. AZKAYRA SUKSES MULYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pertamina Blok Cilet Rt 003 Rw 007 Desa Karanganyar, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, 45254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CV. AZKAYRA SUKSES MULYA (ASM) + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HIJAU, HIJAU MUDA, BIRU, UNGU, DAN MERAH
: 35

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan
usaha; Jasa pengurusan perijinan perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis;
Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; jasa
administrasi kantor; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa penjualan
hasil laut; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa-jasa penyediaan barang; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027457
: 13/04/2022 22:20:16
:
: NOFEL CHAMAD MARETAN

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cempaka 27, RT.004 RW.004, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota.
Pekalongan - Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOYOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Celana pendek
Bermuda; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gaun malam; Hijab; Hijab olahraga; Kaos anak-anak; Kaos kaki
bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Mukena; Pakaian Batik; 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 muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; 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; Peci; Sarung batik; 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); Sweater; Tutup kepala; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; baju batik;
baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana haji; celana jeans untuk anak; celana
panjang; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek bayi; celana pendek boxer; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); daster; gaun; gaun denim;
gaun ganti; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos
polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki celana panjang; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; lapisan pakaian jadi;
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam
wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk
berkuda; pakaian olahraga muslim; pakaian renang; 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; piyama; pullover berkerudung; rompi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana
untuk wanita; sundresses; sweater bayi; sweater katun; tali celana; topi dan peci; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027458
: 13/04/2022 22:28:38
:
: NOFEL CHAMAD MARETAN

540 Etiket

: Cempaka 27, RT.004 RW.004, Kel. Klego, Kec. Pekalongan Timur, Kota.
Pekalongan - Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51124

Halaman 544 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KURTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Celana pendek
Bermuda; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gaun malam; Hijab; Hijab olahraga; Kaos anak-anak; Kaos kaki
bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Mukena; Pakaian Batik; 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 muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; 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; Peci; Sarung batik; 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); Sweater; Tutup kepala; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; baju batik;
baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana haji; celana jeans untuk anak; celana
panjang; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek bayi; celana pendek boxer; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); daster; gaun; gaun denim;
gaun ganti; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos
polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki celana panjang; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; lapisan pakaian jadi;
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam
wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk
berkuda; pakaian olahraga muslim; pakaian renang; 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; piyama; pullover berkerudung; rompi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana
untuk wanita; sundresses; sweater bayi; sweater katun; tali celana; topi dan peci; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RM. 30, BLDG 3, NO. 5A XUEYUAN RD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UBRAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Baju renang; Bretel [suspender]; Syal; bra; bra perekat; gaun pengantin; ikat pinggang [pakaian]; jas hujan; kaos kaki
panjang; kostum teater; kostum topeng; masker tidur; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dansa; pakaian tahan air;
rompi; sarung tangan [pakaian]; sepatu; topi===

: DID2022027459
: 13/04/2022 22:31:23
:
: BIYUE (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

Halaman 545 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027460
: 13/04/2022 22:31:48
:
: PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI

540 Etiket

: Menara Taspen Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.2, RT. 010 RW. 009, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, Jakarta, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih
: 35
: ===Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer;
kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; memperbarui dan
memelihara data dalam database komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027461
: 13/04/2022 22:32:30
:
: CV. LIMA SAUDARA BERKAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tambi Lor Blok Resia Rt 004 Rw 001, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LS Berkah + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas (Gold); Merah; Hijau; Kuning, Hitam dan Kuning Emas (Gold)
: 3
: ===bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; produk pembersih rumah tangga; sabun cair; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027462
: 13/04/2022 22:35:46
:
: PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI

540 Etiket

540 Etiket

: Menara Taspen Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.2, RT. 010 RW. 009, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, Jakarta, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: Lucky Setiawati S.H.
: GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISTERMONIKA - Sistem Terintegrasi Monitoring Notaris dan Perkara + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih
: 9
: ===Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis
data; database elektronik direkam pada media komputer; file data yang dapat diunduh; perangkat keras dan lunak komputer
untuk manajemen basis data; perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat
lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak server file; perangkat-perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan penelusuran data; piranti lunak untuk manajemen database; server database komputer===

Halaman 546 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027463
: 13/04/2022 23:06:19
:
: Christina Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Katamaran Indah 3 No. 16, RT.009/RW.007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOOZEE OFFICIAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink salmon dan Maroon
: 25
: ===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; blazer; gaun; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian untuk wanita; sandal; sandal selop; sepatu; sepatu hak tinggi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027464
: 13/04/2022 23:15:20
:
: David

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yos Sudarso No.71 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan,
31621
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KYDE + LOGO
: Merek tersebut singkatan dari nama anak pemohon Kyra dan Destan = Kyde

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Hitam
: 8
: ===Combination spanner; Combination spanner set; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Kunci mur [alat tangan]; Kunci
pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Stepler tembak, dioperasikan dengan
tangan; Tang; Tang potong; alat tas, penuh dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; ekstensi bar untuk alat-alat tangan;
ekstensi untuk alat-alat tangan; kotak kunci pas; kunci hex; kunci pas adjustable; 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; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; palu; palu [perkakas tangan]; palu cakar; palu,
tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; soket kunci pas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027465
: 13/04/2022 23:29:01
:
: PT Cerita Cita Cahaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Foresta Business Loft 5 Unit 26, Desa/Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 'ECLAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu abu, putih
: 41
: ===grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik===

740

Halaman 547 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027466
: 14/04/2022 00:24:40
:
: MUHAMMAD ALI AKBAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam
bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; 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 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; Jintan Hitam (Herbal);
Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh;
Minuman kunyit asem (jamu); Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal yang mengandung madu;
Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Ramuan herbal
tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; 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-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Suplemen
herbal organik dan non-organik; Suplement; antioksidan [suplemen makanan]; bawang lanang (ekstrak jamu); ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; gula susu untuk keperluan farmasi; herbal atau ekstrak tumbuhan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; imunostimulan; infus herbal obat; 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 untuk tujuan terapeutik atau medis; minuman segar
daun kelor (jamu); obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; ramuan jamu; sediaan farmasi untuk penyesuaian
imunitas; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk kalsium
(suplemen); suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen herbal; suplemen
makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan mineral; suplemen mineral; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; susu formula bayi dan makanan untuk
bayi; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FIVE STARS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

740

: DID2022027467
: 14/04/2022 00:33:47
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

540 Etiket

Halaman 548 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FERMEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LESAFFRE INDUSTRIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOLLANDIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027471
: 14/04/2022 00:55:47
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

Alamat Pemohon

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France

: DID2022027468
: 14/04/2022 00:39:51
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

: DID2022027469
: 14/04/2022 00:45:47
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

: DID2022027470
: 14/04/2022 00:50:01
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 549 dari 872

740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NURMAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LA PARISIENNE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===bubuk pengembang; ragi; ragi untuk pasta; ragi*; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027472
: 14/04/2022 01:04:04
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

: JID2022027473
: 14/04/2022 01:16:42
:
: ENI SUNDARI JOESOEF

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Wijaya XIV No. 1 RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAMELA JOE
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa perdagangan; 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 pakaian eceran; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Order melalui online; 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,; Peragaan barang; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; administrasi franchise (waralaba); jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa

Halaman 550 dari 872

grosir untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar daring (market online)
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang; toko ritel online dalam bidang pakaian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027474
: 14/04/2022 01:28:21
:
: ENI SUNDARI JOESOEF

540 Etiket

: Jl. Wijaya XIV No. 1 RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENI JOE
: ENI JOE merupakan bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju koko; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Pashmina; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang
pastor; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus
untuk olahraga; baju olah raga; baju pelindung; baju rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana;
celana panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; daster; gamis; gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket
[pakaian]; jas; jilbab; jubah; jubah mandi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja
kancing; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak
saku; kutang wanita; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian
dalam; pakaian kucing; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; paku golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk
sepatu; penghangat leher; piyama; ponco; rok; rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu
bot *; sepatu hak tinggi; seragam; seragam dinas; seragam perawat; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina; togas;
topi matahari; topi pelindung; topi pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027475
: 14/04/2022 01:44:50
:
: PT. Pelangi Terang Indah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Surapati Core Jl. PHH Mustofa No. 39 Blok B20, Pasirlayung, Kec. Cibeunying
Kidul, Kota Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
: Ir. Emil Miraj M.T.
: Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Maripesan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa
pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs
web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjualpenjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; belanja online; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online terkomputerisasi; manajemen
bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan produk makanan atau minuman; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website)
yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===

740

Halaman 551 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027476
: 14/04/2022 02:02:30
:
: PT Bestie Kreasi Indonesia, Indri Nugrahaning Tyas

540 Etiket

: Jl Lingkar Ajibarang, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, 53163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIE BESTIE
: MIE adalah bentuk tidak baku dari kata MI (Bahasa Indonesia), BESTIE adalah istilah slang yang
berarti teman baik atau sahabat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Putih, Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; jasa
restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; restoran, bar dan layanan katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027477
: 14/04/2022 05:42:06
:
: RAHMAD KHAIRUL HUDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KRUKAH SELATAN 12-A/6, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60245
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POP JASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Biru Dongker
: 35
: ===Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan;
Jasa konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dan informasi;
jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa/layanan
konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027478
: 14/04/2022 05:56:15
:
: TEH MEI LIE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 5 No. 8 Rt.003 Rw.006, Kapuk Muara, Penjaringan, , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MixFlavor Permen Popping Aneka Rasa dan Logo warna-warni
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, hitam, putih, orange, kuning, hijau, biru
: 30
: ===Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); 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; almond berlapis
permen; apel berlapis permen; bingkisan buskuit, permen, cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen
cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; dekorasi permen untuk kue; gelang permen; gula permen karet; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; kalung permen; karamel [permen]; mint untuk permen; mizuame [sari pati ketan] [permen];
mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nonpareils (permen); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas];

740

Halaman 552 dari 872

pasta permen [kembang gula]; pecan logs (permen); 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; popcorn berlapis permen; praline (permen); sediaan aromatik untuk permen;
sherbet fountains (permen); sweetmeats [permen]; tablet madu herbal [permen]; yoghurt beku (es permen)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027479
: 14/04/2022 06:01:44
:
: Muh Asmui

540 Etiket

: Komplek Nerada Blok C2 No. 6, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Cipayung, Kecamatan
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15411, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15411
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sambal Gami Nusantara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
layanan kafe dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027480
: 14/04/2022 06:27:56
:
: TEH MEI LIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 5 No. 8 Rt.003 Rw.006, Kapuk Muara, Penjaringan, , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chen Liang Ji dan logo naga imajinatif serta gambar kepala anak dengan tangan mengepal keatas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, orange, kuning, ungu, merah muda, biru tua-muda, hijau tua-muda, kuning emas, coklat tua-muda, hitam, putih
: 30
: ===Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); 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; almond berlapis
permen; apel berlapis permen; bingkisan buskuit, permen, cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen
cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; dekorasi permen untuk kue; gelang permen; gula permen karet; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; kalung permen; karamel [permen]; mint untuk permen; mizuame [sari pati ketan] [permen];
mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nonpareils (permen); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas];
pasta permen [kembang gula]; pecan logs (permen); 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; popcorn berlapis permen; praline (permen); sediaan aromatik untuk permen;
sherbet fountains (permen); sweetmeats [permen]; tablet madu herbal [permen]; yoghurt beku (es permen)===

740

Halaman 553 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027481
: 14/04/2022 06:37:48
:
: Bambang Riyadi

540 Etiket

: Jalan TRS Pasirkoja GG. Pasantren Dalam, RT 002 RW 010, Kelurahan Jamika,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
: Jl, Otista 3 No.32B, RT.1/RW.5, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: L'CHASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulilsan Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Home Peeling wajah; Krim wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Masker wajah (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk perawatan kecantikan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; cat wajah;
gel kecantikan; gel untuk wajah; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; losion untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); lotion
kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; masker kecantikan; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker wajah; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pembersih wajah; poles untuk kulit;
produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun non-obat
untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
untuk wajah tidak mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027482
: 14/04/2022 06:39:48
:
: Sabrina Rafli Sjahputra

540 Etiket

: Jl. Garuda No. 29 RT. 009 RW. 004, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta
Pusat 10610, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Élans Official
: Élans memiliki arti sebagai berikut, keanggunan, khas, bergaya, semangat percaya diri

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Krem
: 25
: ===Baju tidur; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
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
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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); baju luar
yang dipakai diatas baju tidur; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; daster; jaket tempat tidur; masker tidur; pakaian tidur;
pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur 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, 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; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama
untuk pria; piyama untuk wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027483
: 14/04/2022 06:45:16
:
: Sonny Valentino Tulung

540 Etiket

: Jalan PLN Duren Tiga RT 006/ RW 001, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUIS SAYA TAHU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Oranye, Emas, Ungu, Merah, Putih
: 41
: ===Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat,
kontes, seminar, konferensi dan konvensi; 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; 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; Penyediaan jasa hiburan radio dan
televisi; Persiapan untuk program televisi; Produksi program radio dan televisi; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa hiburan, yaitu menyediakan
film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; layanan hiburan yaitu penyediaan film
bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui suatu layar lebar televisi satelit alat
elektronik portabel atau Internet; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk
disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik,
video dan video game; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur pelatihan olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium; mengatur simposium dan
lokakarya pelatihan; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang

Halaman 555 dari 872

fiksi ilmiah dan drama; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang
berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; pengeditan program
radio dan televisi; pengeditan program televisi; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi,
program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; produksi acara
permainan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan
penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan
televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi fitur televisi; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan
film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi program
radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media
lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk
disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi
ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027484
: 14/04/2022 06:48:18
:
: Bambang Riyadi

540 Etiket

: Jalan TRS Pasirkoja GG. Pasantren Dalam, RT 002 RW 010, Kelurahan Jamika,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
: Jl, Otista 3 No.32B, RT.1/RW.5, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: L'CHASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan hitam
: 44
: ===Klinik kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa
perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; layanan analisis kosmetik
untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan
konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kulit; layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan pengencangan kulit laser; layanan peremajaan kulit dengan laser;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; penyediaan informasi
secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; perawatan laser kosmetik kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027485
: 14/04/2022 06:53:59
:
: Luna Maya Sugeng, Marianne Pingkan Rumantir

540 Etiket

: Jalan Bangka VIII A No. 11 B, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12720, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Homepedia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga; Jasa informasi hiburan; Layanan
instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; 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; Pendidikan saran dan pelatihan - semua
yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Produksi video; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan
multimedia; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu
jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
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karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang musik, video, dan film; mengedit rekaman video; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat
diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang
berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; produksi film, film
video, program radio dan televisi; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan
pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi podcast video; produksi rekaman video; rumah-rumah produksi
pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; sewa rumah bouncing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027486
: 14/04/2022 06:55:24
:
: TEH MEI LIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 5 No. 8 Rt.003 Rw.006, Kapuk Muara, Penjaringan, , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HSIANG YANG dan logo gambar bunga -bunga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, merah, hitam
: 29
: ===Kacang Telur; Kacang mede, dikeringkan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; almond (kacang) panggang; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; kacang asin; kacang atom; kacang dengan rasa; kacang dikupas; kacang garing;
kacang kacang; kacang mede, diproses; kacang olahan; kacang oven; kacang panggang; kacang pedas; kacang pilus; kuaci;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik,
kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing,
keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan
berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; minyak kacang kedelai untuk keperluan
kuliner; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; patties berbahan dasar kedelai,
kacang atau sayuran; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras,
kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar
tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D042022027487
: 14/04/2022 07:14:56
:
: MUSDALIVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. S. PARMAN NO. 17, RT. 003/RW. 002, KEL/DESA. TANJUNG GADING, KEC.
PASIR PENYU, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cemot Cemilan Oemah Tahfidz
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hijau, Putih, Hitam
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum;
Kerupuk; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kue kering (pastri); Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; keripik
berbahan dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik nasi; keripik pangsit; keripik udang; kerupuk; kerupuk getas ikan; kerupuk
getas udang; kerupuk ikan; kerupuk opak; kerupuk singkong; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; kue kering beku; kue untuk
makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar tepung kentang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027488
: 14/04/2022 07:52:24
:
: PT Imedco Djaja

540 Etiket

: Jl. Raya Serang Km 25 No. 8, Balaraja, Tangerang, Banten, Indonesia, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15610

Halaman 557 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hi-D1000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===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 untuk sendi dan tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan multivitamin; sediaan vitamin
D; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen vitamin; tablet vitamin;
vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027489
: 14/04/2022 07:54:22
:
: Tian Po

540 Etiket

: Jl. Pluit Putra Dalam 8, RT/RW. 013/006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIBANLASUMS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 7
: ===Alat berupa bantalan angin untuk memindahkan barang muatan; Alat pengocok, menggunakan listrik; Bantalan anti
gesekan untuk mesin; Bantalan untuk poros transmisi; Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk
mesin; Bor tangan listrik; Cdi; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Con Rod Assy; Cop busi; Dinamo
stater ; Dispenser pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk mesin; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Filter
(suku cadang mesin atau motor); Gas mesin; Gear Kick Starter; Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Generator
tenaga uap/alat pembangkit uap; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Kabel kopling untuk mesin selain untuk
kendaraan darat; Kabel rem bagian mesin selain untuk kendaraan darat; Kampas kopling untuk mesin selain untuk kendaraan
darat; Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; Kit karburator; Kit perbaikan bodi mobil; Klep (mesin); Klep kendaraan; Landas
poros (bagian-bagian mesin); Lengan silinder ; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mesin balancing roda kendaraan;
Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin pemecah batu; Mesin penghisap udara; Mesin spooring
roda kendaraan; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin tenaga kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); Mesin yang
bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat; Noken As (mesin); Noken as untuk mesin; Packing blok almu (mesin); Pelatuk penghubung/penggerak
untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Pen Piston; Pin piston; Pompa saringan; Pompa-pompa pelumasan; Rantai derek
(mesin); Rantai untuk gergaji rantai; Regulator Bagian dari mesin; Roda gigi pada pompa angguk; Roda pemotong; SELANG
KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk karet segitiga; Sabuk karet segitiga (bagian dari mesin); Sabuk katrol; Sabuk katrol
bagian dari mesin; Saringan dan system saringan untuk kendaraan.; Sistem penyediaan air dengan pengendali dan regulator;
Skep Karburator; Stator Assy; Steng seher (conrod); Timing gear; alternator untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk
kendaraan darat; asah [bagian mesin]; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator untuk
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 perlengkapanperlengkapan 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, gasketgasket, piston-piston, selang-selang; bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; bantalan anti gesekan untuk
mesin; bantalan bola; bantalan bola untuk sepatu roda; bantalan bola untuk sepatu roda in-line; bantalan mesin; bantalan
poros [bagian dari mesin]; batang penghubung untuk mesin kendaraan darat; batu gilingan; bearing dengan pelumasan
sendiri; blender bar, listrik; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok mesin
otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; blokir rem, selain untuk kendaraan darat; bor tangan listrik tanpa kabel; busi pijar
untuk mesin Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk
mesin pembakaran internal kendaraan; busing [bagian dari mesin]; bypass knalpot; campuran bahan bakar dan udara
regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; cincin pelumas (bagian dari mesin); cincin sambungan gasket;
derek; derek lift; derek listrik; diafragma pompa; dilaminasi pegas daun, selain untuk kendaraan darat; dinamo; elektroda grafit
untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor
dan mesin; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; elemen-elemen saringan untuk
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penyaringan zat cair dan gas. khususnya saringan udara.; filter (suku cadang mesin atau motor); filter bahan bakar; 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 mesin; filter untuk motor dan mesin;
gasket berbentuk spiral; gasket logam untuk mesin kendaraan; gasket untuk mesin pembakaran internal; gasket, bukan dari
logam, untuk mesin kendaraan; generator untuk kendaraan darat; gergaji bundar; gergaji listrik; gergaji rantai; gergaji ubin
[alat-alat listrik]; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan, selain untuk kendaraan darat; gigi reduksi
menjadi bagian dari mesin; gigi reduksi, selain untuk kendaraan darat; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk mesin; gigi, selain
untuk kendaraan darat; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting, listrik; idling katrol menjadi bagian dari mesin;
impeller pompa; juicer jeruk, listrik; juicer listrik untuk keperluan industri; kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kantong
plastik untuk penyedot debu; karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol drive untuk sabuk transmisi
daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri; katrol logam menjadi bagian dari
mesin; katrol menjadi bagian dari mesin; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katrol tensioner untuk pengatur kecepatan
elevator; katup [bagian dari mesin]; katup kontrol pompa; katup tekanan (bagian dari mesin); katup untuk digunakan dalam
minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; kepala silinder untuk
mesin; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman;
kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin penyaringan; kipas pendingin untuk mesin; klak katup [bagian-bagian
mesin]; knalpot untuk motor dan mesin; kompresor
(mesin); kompresor [mesin]; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor udara; kompresor udara
untuk kendaraan; kondensor berpendingin udara; kondensor udara; kopling dan sabuk (belting) mesin; kopling mesin dan
transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat; kopling, selain untuk kendaraan darat; kotak grease [bagian mesin];
magnet assy; masticating Juicer, listrik; mata bor (bagian dari mesin); mata bor karbid untuk membuat lubang; mata gergaji
[bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen mesin); memacu blok katrol roda [bagian-bagian mesin];
membran filter untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; mengemudi rantai, selain untuk kendaraan darat; mengemudi
sabuk untuk mesin; mengemudi sabuk untuk motor, selain untuk kendaraan darat; mesin gergaji yang membuat potongan
pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bor; mesin bor kayu; mesin diesel
untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin gergaji kayu; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan;
mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin jet, selain untuk kendaraan darat; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin
pengamplasan sabuk; mesin pengebor; mesin penggiling dengan roda gigi bevel spiral; mesin penggiling untuk keperluan
industri; mesin pengolah batu; mesin pertanian; mesin terbang-roda; mesin, selain dari untuk kendaraan darat; mesin, selain
untuk kendaraan darat; mesin-mesin saringan (filter) membran; mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan
rumah tangga; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan, listrik; mobile crane; motor AC dan motor DC (tidak
termasuk yang untuk kendaraan darat); motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dengan
transmisi roda gigi untuk mesin; motor starter; motor starter untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat;
muffler knalpot untuk motor dan mesin; nozel isap untuk penyedot debu; obor las; pakan pencampuran mesin [pakan mixer];
particulate filter [bagian mesin]; parut, listrik; pegas (bagian dari mesin); pelumas pompa; pembuat smoothie, listrik;
pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengepres buah, listrik; pengumpan karburator; penyedot debu; penyedot debu untuk
keperluan industri; penyedot debu untuk mobil; peralatan solder, listrik; perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat;
peredam kejut (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); pipa knalpot otomotif; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat;
pisau untuk gergaji listrik; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan; piston
untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal; piston untuk silinder; pita perekat untuk katrol; pompa
aerasi untuk akuarium; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa akuarium; pompa bahan bakar untuk mesin
kendaraan darat; pompa bir; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hisap; pompa lumpur; pompa minyak untuk mesin
kendaraan darat; pompa saringan; pompa udara akuarium; pompa untuk mesin kendaraan darat; poros transmisi, selain untuk
kendaraan darat; poros untuk pompa; poros, gandar atau spindel, elemen mesin selain kendaraan darat; poros/batang dalam
silinder mesin, poros nok.; puli dinamo untuk kendaraan; puli timing belt; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; radiator
[pendinginan] untuk motor dan mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; regulator (bagian dari mesin); regulator [bagian
mesin]; regulator air umpan [mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; regulator tekanan [bagian
mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem band, selain untuk kendaraan darat; ring piston; 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 planet, selain untuk kendaraan darat; roda gigi untuk mesin; roda kawat untuk gerinda
yang dioperasikan dengan daya; roda mesin; roda tembikar; rol konveyor; roller otomatis; rumah bantalan untuk mesin; sabuk
abrasif untuk sander yang dioperasikan dengan daya; sabuk dinamo; sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas
untuk motor dan mesin; sabuk transmisi, selain untuk kendaraan darat; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; saringan
(bagian dari mesin); saringan (mesin); saringan [mesin atau bagian mesin]; saringan antaran balik (return line) hidrolik.;
saringan hidrolik suspensi.; saringan mesin.; saringan minyak roda gigi.; saringan minyak.; saringan oli.; saringan pengisap
hidrolik.; saringan tangki.; saringan tekanan tinggi hidrolik.; saringan udara kendaraan; saringan udara pada kabin.; saringan
udara.; saringan untuk cairan hidrolik.; saringan untuk kemudi servo (power steering).; saringan untuk motor dan mesin;
saringan untuk sistem pengereman.; 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; segmen piston; selang penyedot debu; sikat dinamo;
sikat untuk penyedot debu; silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; silinder untuk mesin;
silinder untuk motor dan mesin; stang piston; starter tendangan untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; stater
penghidup/matikan mesin; stator [bagian dari mesin]; tabung pelumas lubrikator (bagian dari mesin); tali kipas untuk motor dan
mesin; tas penyedot debu; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; timing belt untuk mesin kendaraan darat; transmisi, selain
untuk kendaraan darat; turbin, selain untuk kendaraan darat; unit catalytic converter untuk knalpot kendaraan; unit roda gigi
untuk mesin; unit roda gigi untuk transmisi daya/tenaga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027490
: 14/04/2022 08:01:41
:
: Eka Rahmawati

540 Etiket

: Jl. Hamid Rusdi II no. 156 RT.009 RW.001 Lawang
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65211
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: prola
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua,putih,kuning
: 30
: ===Kue-kue; kue basah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027491
: 14/04/2022 08:06:20
:
: Yuli Ariyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapi Janula II 15d no 12 RT 03 RW 14 Sawojajar 2 Sekarpuro Pakis
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRAKA PRATAMA KANAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===sandal; sepatu; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027492
: 14/04/2022 08:12:11
:
: Silvia Irmawati

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Arjuno III/1153B. Malang. Kec. Klojen Kel. Kauman
, Kota Malang, Jawa Timur, 65119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Klakie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 30
: ===Cokelat dalam bentuk pralin; Kerupuk; Kremes dari tepung; Minuman jahe (teh jahe); kue basah; kue pastry; kue tart;
kukis (kue kering); kulit pie; minuman berbahan dasar coklat; minuman teh; permen coklat; puding penutup; tepung
serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: JID2022027493
: 14/04/2022 08:14:21
:
: IR. FLYMING LIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK WAP BLOK M NO. 5 , RT/RW : 003/007, KEL. GUNUNG SAHARI
UTARA , KEC. SAWAH BESAR ,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10720
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAO TAI SHANG MEN + LUKISAN
: TAO TAI SHANG MEN = Artinya Organisasi dan Ajaran Tao aliran Tai Shang Men
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, HITAM, PUTIH, HIJAU, KUNING, EMAS.
: 45
: ===Perkumpulan sosial keagamaan; jasa pengadaan doa keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan; melakanan
upcara layanan doa keagamaan; melakukan upacara keagamaan; organisasi pertemuan keagamaan===
: DID2022027494
: 14/04/2022 08:20:02
:
: PT Imedco Djaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Serang Km 25 No. 8, Balaraja, Tangerang, Banten, Indonesia, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Asiful
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Formula obat herbal; 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 herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; ekstrak herbal obat; ekstrak
herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal
atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; sediaan herbal untuk keperluan medis; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
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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
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keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; 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;
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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
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 obatobatan]; 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
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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, wangiwangian, 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027497
: 14/04/2022 08:27:54
:
: Devia Agustina Kartikawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Amirudin no.27 RT 04 RW 05 DSN RINGINANOM DS SUMBERJATI KEC
KADEMANGAN
, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JANUKARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM UNGU PUTIH
: 24
: ===kain ecoprint===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027498
: 14/04/2022 08:28:53
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLACK DIAMOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 24
: ===sarung bantal; sarung guling; sprei; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027499
: 14/04/2022 08:29:57
:
: YENNI SUMANTRI

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYCOSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hijau
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan
Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); 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; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; 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 herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; minuman obat herbal; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar
berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil
herbal untuk pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan
peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan
herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan
makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega
tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027500
: 14/04/2022 08:30:00
:
: Lenny Kartikasari HS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kapas Krampung 250-A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dendeng Sapi cap Bawang Putih Tomat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah, hitam, putih
: 29
: ===campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jl. Tlogo Biru VI No. 8 RT. 015, RW. 027, Kel/Desa Tlogosari Kulon Kec.
Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah,
50196

: DID2022027530
: 14/04/2022 09:44:33
:
: Dharmayani, S. HI, M. Sy

540 Etiket

540 Etiket

: Perumahan D Green Permata No. 13 Jl. Karya Bakti Kp. Sinar Harapan Kel.
Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa , Kabupaten Tanggamus, Lampung, 35144
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAS ALWI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 30
: ===Kerupuk; Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk stik
ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027531
: 14/04/2022 09:46:08
:
: Ida Irawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun gunung petung rt05 rw01 Desa Tutur Kec Tutur Kab Pasuruan
, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67165
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KALLWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT PUTIH HIJAU
: 30
: ===kopi; kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027532
: 14/04/2022 09:47:36
:
: JESI PURNAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sriwijaya 5, Panjang, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP SEJOLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, PUTIH
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan
tekstur lembut; kecap pedas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D162022027533
: 14/04/2022 09:48:08
:
: CINDI SANTOSO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.Intan LC II No. 8 Denpasar, Bali 80234, Kota Denpasar, Bali, 80234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SORA By Q&M
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 3
: ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pomade bibir; Sabun kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; bedak krem; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran untuk manusia; deodoran untuk perawatan tubuh;
krim bibir; krim dasar bedak; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion

740

540 Etiket

540 Etiket
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perawatan kulit kosmetik; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan wajah; minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair;
pelembab bibir; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub
wajah (facial scrubs); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan tata rias; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu wajah dan lotion===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027533
: 14/04/2022 09:48:18
:
: KARTIKA KRISTIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandala by pass no 126 TT Rt. 000/Rw. 000, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WaggyTail
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda, Hijau Tua
: 5, 31
: ===Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen untuk
makanan hewan; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; makanan hewan
probiotik; suplemen makanan hewan; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan===
===Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan;
Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan hewan
peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; bahan makanan untuk hewan; biskuit anjing; biskuit kucing; gigi yang
dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; kertas pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; lembaran kertas yang
diampelas untuk kotak kotoran hewan peliharaan; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan kaleng untuk
kucing; makanan kucing; makanan untuk hewan; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk
kucing; sampah untuk hewan peliharaan; susu bubuk untuk anak-anak anjing; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk
anjing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027534
: 14/04/2022 09:53:52
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunshield
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022027535
: 14/04/2022 09:56:11
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. MITRA PROPINDO LESTARI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. WAHAB AZIS RT 016/005, KEL. PAAL SATU, KEC. TANJUNG PANDAN,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 11
: ===keran saluran pipa; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027536
: 14/04/2022 09:57:30
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RED RUBY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 20
: ===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal guling; guling; kasur pegas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027537
: 14/04/2022 09:58:51
:
: PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHILITA CHILI TABUR + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning Tua, Hitam, Putih
: 30
: ===Cabe Kering; Minyak cabe; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur
aneka rasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027538
: 14/04/2022 09:58:55
:
: BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat 11640, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
:

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

COCOLATTE
: Tidak Ada Terjemahan
: Hitam & putih
: 9
: ===Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan
suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika
untuk anak-anak; 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; Earphone nirkabel; Kacamata renang; Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat ilmiah untuk anakanak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat lunak platform berbasis
website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan
untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Power bank portabel;
Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama
untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Timbangan; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan
kue; USB port pengisi baterai; Video interkom; alarm bayi; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat
analisis makanan; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen pengajaran; alat pengukur; alat ukur
tinggi badan; alat untuk menguji makanan; baterai; baterai untuk penerangan; baterai yang dapat diisi ulang; bingkai kacamata
anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; boneka resusitasi [alat pengajaran];
buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku-buku digital anak yang dapat diunduh;
buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh;
dudukan mikrofon; earphone; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk
anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial
hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya
adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat
diunduh; flash kamera; headphone; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game;
helm; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm sepeda motor; hologram; hologram yang dihasilkan komputer
[CGH]; interkom; jaket keselamatan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jaring pengaman;
kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel baterai; kabel mikrofon; kacamata; kacamata anak;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata korektif anak; kacamata optik; kacamata pelindung;
kamera [fotografi]; kamera perekam; kamera yang diaktifkan gerak; kasing dan penutup untuk laptop; kasing untuk kacamata
anak-anak; kasing untuk laptop; keyboard komputer; keypad komputer; komputer laptop; kotak baterai; kotak kacamata; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker
penyelam; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; 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; mikrofon; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor
komputer; monitor video bayi; motherboard komputer; papan anak perempuan; pelindung wajah untuk helm pelindung; pengisi
daya untuk baterai listrik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan
peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; 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 pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak
permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak untuk
merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer,
jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat
seluler yang dapat diunduh; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); program-program komputer untuk mewarnai dan
menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; publikasi elektronik untuk anak-anak
yang dapat diunduh; rantai kacamata; rantai untuk kacamata anak; rekaman audio musik untuk anak; rekaman video untuk
anak; respirator untuk menyaring udara; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; router jaringan komputer; sabuk
Keselamatan; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner elektronik genggam; seri-seri buku digital
anak yang dapat diunduh; tali pengikat kacamata; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; termometer digital, bukan untuk
keperluan medis; timbangan Dapur; timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh;
timbangan elektronik; timbangan kamar mandi; timbangan listrik===
: DID2022027539
: 14/04/2022 10:00:09
:
: Yetik Ratna Ningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Gagar Rt 17 Rw 07 Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten
Malang
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65392
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SELOPARANG
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: KUNING PUTIH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027540
: 14/04/2022 10:01:52
:
: CV JAVANICA AGROSCIENCE INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL NGUDI KAWERUH KARANGLO LOR, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63453
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K - BOOSTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, HITAM, PUTIH
: 1
: ===pupuk; pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30
: ===Kopi bubuk; kopi===

: DID2022027541
: 14/04/2022 10:01:58
:
: BENNY MULIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

: Wonorejo Permai Sel.8/CC-555, RT/RW : 004/006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: XAU
: XAU merupakan kumpulan huruf. XAU daftar nomor IDM000355065

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 14
: ===CAMPURAN LOGAM MULIA; Logam mulia dan campuran logam mulia; batang logam emas; batang paduan perak;
batang platinum; batangan perak; campuran emas; emas; emas batangan; emas campuran batangan; logam mulia; paduan
paladium; paduan perak; paduan platinum; paladium; perak; perak batangan; platinum [logam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027542
: 14/04/2022 10:07:18
:
: Yusak Wijanarko Budiman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Kauman, RT 006, RW 001, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FERMENFEED COW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau
: 31
: ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan
penambah rasa dalam pakan ternak; Campuran pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Pakan ternak;
Pur (Pakan Ternak); konsentrat untuk pakan ternak; sediaan untuk pakan ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022027543
: 14/04/2022 10:08:34
:

540 Etiket

Halaman 570 dari 872

730

740

Nama Pemohon

: PT Phytochemindo Reksa

Alamat Pemohon

: Jl. Mercedes Benz No. 105
Gunung Putri, Bogor 16964
, Jawa Barat
: 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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROPSUL
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; 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 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 penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan 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; 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 tunggal
(kesehatan); 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; 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 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; 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; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara
lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; 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 herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; 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; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;

Halaman 571 dari 872

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 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 herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman stamina yang mengandung obat; 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
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; 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; 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 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 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-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; 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 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; Perekat penangkap serangga; 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/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; 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 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 dan produk terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal
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muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); 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 pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; 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 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 virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat dan farmasi; 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 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 yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; 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 sediaansediaan 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 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 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 nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu,
hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
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, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan
untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi
untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; 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 vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; 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, koyokoyo/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
formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tampon menstruasi; 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; Vitamin
tanpa resep; 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; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri
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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 panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; 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; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
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; 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 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 kimia untuk keperluan medis;
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 tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; 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 menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
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; 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; 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; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; 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); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; 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 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 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 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 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; chinoline untuk keperluan
medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; 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; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan 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 dan medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa
pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak
tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan
medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim
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untuk suplemen diet; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi;
eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan
farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; 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 obatobatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk penggunaan medis; garam
air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium
untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; 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; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; 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 untuk keperluan
pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; 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 terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; 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; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; 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 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; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantongkantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; 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 medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; 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 oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; 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 donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
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untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; 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 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; 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 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 makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; 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 untuk kultur bakteriologis; 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; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; 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 mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit 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 gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan 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 rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; 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 terapi
atau medis; 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 telinga; obat tidur; obat
traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obatobatan; 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; obatobatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; 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; 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; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch
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transdermal untuk perawatan medis; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk 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 higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas
vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; 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 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 hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas
untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins 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 dan medis; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban telinga; perban untuk membalut luka; 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 untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk
keperluan medis; permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; 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; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; rempahrempah/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 medis; 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; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; 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 dan antipiretik; sediaan antikanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; 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

Halaman 577 dari 872

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 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 yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; 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 mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; 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 penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; 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 kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; 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 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 untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
sediaan triptofan; 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 memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; 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
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; 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 zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; 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 tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
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 untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; 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 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; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; 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; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
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diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; 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; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; 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, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; 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 untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan 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 granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; 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 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 mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; 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 tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; 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, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; 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; teh aromatik 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 untuk
keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; 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; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk
digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obatobatan]; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas
ganja kering untuk tujuan medis; urease untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk
anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan;
virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; 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 makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat
radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===
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menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027545
: 14/04/2022 10:12:07
:
: Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

540 Etiket

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PARIJSVANJAVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Dasar Hitam
: 3
: ===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;
Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum;
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); 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, 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; minyakminyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; 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

Halaman 580 dari 872

serum pemutih (kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan
losion kosmetik; tonik rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027546
: 14/04/2022 10:19:39
:
: TEDYLIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden 3 Blok C-6/10 RT.012 RW.013 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UPSOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 4
: ===Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor,
bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Gasolin; Gemuk pelumas; Grafit sebagai pelumas;
Minyak biji rami untuk digunakan sebagai pelumas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak untuk turbin; Oli
bantalan; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas; Pelumas kompresor; Pelumas roda gigi terbuka; Pelumas
silinder; Pelumas untuk bor; Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumaspelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Pelumas minyak dan lemak otomotif;
Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif
non-kimia untuk oli motor; aditif non-kimia untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor); bahan bakar kendaraan; cairan pelumas mesin potong; casting minyak; gas bumi cair untuk
digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; grafit sebagai pelumas; lanolin; lanolin untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin untuk keperluan industri; minyak dan lemak industri, pelumas;
minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; 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 rantai; 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; pelumas; pelumas
grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor; pelumas non-mineral untuk keperluan industri; pelumas otomotif;
pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas pengeboran; pelumas serba guna; pelumas untuk binding
wakeboard; pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk sabuk;
semangat motorik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027547
: 14/04/2022 10:22:26
:
: Lena Agusrini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Imam Bonjol GG. Dermawan No. 81 III RT. 017 Kel. Sumberejo Kec. Kemiling ,
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIIQA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas, Hitam
: 24
: ===Kain Batik; kain ecoprint; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D022022027548
: 14/04/2022 10:22:51
:
: MUHAMMAD MUSTAMI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN VI DESA UJUNG KUBU, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
:
:

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 581 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MANILAMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027548
: 14/04/2022 10:22:52
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RED RUBY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 24
: ===sarung bantal; sarung guling; sprei; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027550
: 14/04/2022 10:26:48
:
: PT Bersaudara Sinergi Utama

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pangrango No. 27 RT 003 RW 004, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16128
: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong S.H., LL.M.
: The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATE SAYANGKU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, COKELAT, MERAH, ORANYE, CREAM
: 29
: ===Ayam Bumbu Sate; Buah-buahan, yang diawetkan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Sate Ayam; Sate Ikan; Sate
Kambing; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Singkong goreng; Siomay; Tongseng;
daging ayam; daging masak; daging olahan asap; daging sapi; ikan dan kentang goreng; kentang goreng; kentang goreng
termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; produk daging sapi; produk yang terutama terdiri dari daging; sate [daging
panggang yang ditusuk]; saus kacang; steak daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027551
: 14/04/2022 10:28:12
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunprime
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk

740

Halaman 582 dari 872

penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027552
: 14/04/2022 10:31:30
:
: PT. MITRA PROPINDO LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. WAHAB AZIS RT 016/005, KEL. PAAL SATU, KEC. TANJUNG PANDAN
, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 19
: ===Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; pipa air, bukan
dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027553
: 14/04/2022 10:31:32
:
: KARIZA KONTJARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK EASTERN HILLS BLOK R17, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAZ3
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Dan Gold
: 3
: ===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); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; 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; cairan penghapus kutek; kutek kuku; 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 rambut dan kulit kepala; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manikmanik 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; 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; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022027554
: 14/04/2022 10:32:11
:
: PT. Kino Indonesia Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 583 dari 872

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kino Tower Lt. 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kel.
Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMANTHA POP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah muda
: 3
: ===colognes, parfum dan kosmetik; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027555
: 14/04/2022 10:34:43
:
: Alifya Widianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menganti Permai B.8-7, RT/ RW 002/009, Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naraji Batik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, coklat muda
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027556
: 14/04/2022 10:34:49
:
: Iwan Riwayanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASIR LUHUR 15 RT. 007 RW. 002 DESA JENGGOLO KECAMATAN
KEPANJEN KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZATHUNI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, KUNING EMAS, PUTIH
: 30
: ===Kencur bubuk; Kopi bubuk; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Permen Jahe; Seduhan herbal berbahan dasar
beras kencur; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kopi; kopi bubuk; kopi
rempah; kue jahe; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027558
: 14/04/2022 10:43:23
:
: PT. CAHAYA ANODIZE INDUSTRY

540 Etiket

: Jl. Raya Pertamina Cikarang A No.1,RT.007,RW.004,Kelurahan Karang
Santosa,Kecamatan Karang Bahagia,Bekasi., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Halaman 584 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CATURA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Biru
: 11
: ===Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; alat pendingin udara dan kipas; aparat dan instalasi AC;
aparat pendingin udara; instalasi AC; instalasi ventilasi; pendinginan instalasi; unit AC===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027589
: 14/04/2022 11:12:09
:
: PT. BERNADI UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Jababeka II, BLOK C.26, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa/Kelurahan
Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utama, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode
Pos.17530, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLTERRA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru Muda dan kuning
: 37, 9
: ===Pemasangan panel surya===
===instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel
surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027590
: 14/04/2022 11:14:06
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunplatinum
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

740

Halaman 585 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027591
: 14/04/2022 11:14:23
:
: Woro widoretno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Halir no 5 Bendogerit rt2/rw4 Sananwetan - Kota Blitar, Jawa Timur
, Kota Blitar, Jawa Timur, 66133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SURAKARTAN MANTAP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 30
: ===kue basah; kue kering kastengel; kue serabi; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027593
: 14/04/2022 11:17:11
:
: KALINISAN CHEMICALS CORP.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BLDG 1 CAINTA BUSINESS CENTER,
VISTA VERDE VILLAGE, CAINTA, RIZAL,
PHILIPPINES
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KLIN365
: KLIN365 : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3, 5
: ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Sediaan dan bahan untuk
keperluan mencuci; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan;
deterjen; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; penghilang noda; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dry-cleaning; sediaan kondisioner kain; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pemolesan; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan penghapus noda; sediaan
perendaman cucian; solusi gerusan===
===Bahan pengendali hama; desinfektan; insektisida; pembasmi serangga; pestisida; sediaan mothproofing; sediaan
penghilang bau udara; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027594
: 14/04/2022 11:19:24
:
: Putri Maharani Sejati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bumi Manti II GG. Zakaria III No. 5 RT. 004 Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan
Ratu , Kota Bandar Lampung, Lampung, 35141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CUCLO CULTURE CLOSER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===pakaian; pakaian bersulam; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal;
sepatu; sepatu sandal===

740

Halaman 586 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027597
: 14/04/2022 11:22:17
:
: Mikhael Jaya Saputra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinang Emas V No. 3, RT 010/RW 003, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vomax + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 1, 2, 3
: ===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 untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; kimia pembersih mesin otomotif; kimia pembersih sistem bahan
bakar otomotif===
===Bahan pelapis dasar otomotif; Pelapis finishing otomotif dalam bentuk pelapis dasar (surfacers), pengencer (reducers),
pengeras (hardeners), pengaktif (activators) dan pengisi primer; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; enamel
otomotif===
===sediaan pembersih otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027598
: 14/04/2022 11:24:00
:
: PT. MITRA PROPINDO LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. WAHAB AZIS RT 016/005, KEL. PAAL SATU, KEC. TANJUNG PANDAN,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP PIPA KITA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 17
: ===Sambungan untuk pipa, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027599
: 14/04/2022 11:24:06
:
: Yusak Wijanarko Budiman

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Kauman, RT 006, RW 001, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FERMENFEED PRO + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru
: 31
: ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan
penambah rasa dalam pakan ternak; Beras untuk pakan ternak; Campuran pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Pakan ternak; Pur (Pakan Ternak); konsentrat untuk pakan ternak; sediaan untuk pakan ternak===

740

Halaman 587 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027600
: 14/04/2022 11:25:22
:
: DEDY GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. YANI 1001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DELUXE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 24
: ===sarung bantal; sarung guling; sprei; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027601
: 14/04/2022 11:25:34
:
: VIRGIAWAN SATRIYA KHRISDIANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PIPIT NO. 26 RT. 004 RW. 020 KEL. PALANGKA - KEC. JEKAN RAYA, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVERLAND INDONESIA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai kopi; Kedai
yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Lounge koktail; 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; jasa restoran; kafe; kedai teh; layanan bar jus buah
dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar teh; layanan bar yang
mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; 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; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027602
: 14/04/2022 11:26:28
:
: LISTIANAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Timur Blok II-X No. 16, RT.009 RW.005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORGANIC SUPERTEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu
: 5
: ===Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; 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 pelangsing; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan
kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan
dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam

740

Halaman 588 dari 872

bentuk bubuk; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan,
nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serbuk untuk
suplement diet; 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 laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia
dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan diet; Suplemen mineral untuk
bahan makanan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Supplement
yang berupa bubuk; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap
untuk diminum; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen
nutrisi bubuk; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan
untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk
keperluan medis; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi
dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen kalsium; suplemen makanan bervitamin;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dan
gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan 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 yang
mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering
atau diawetkan; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027603
: 14/04/2022 11:26:37
:
: PT Medical Etam

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Dahlia No. 4 Kelurahan Bugis, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RSHD Rumah Sakit Haji Darjad + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 44
: ===Dokter gigi; Jasa Penyembuhan mata; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa pelayanan
rumah bersalin; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Layanan
bantuan medis; Layanan perawatan kulit; Layanan sinar-X; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Rumah sakit; Rumah
sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; bantuan gigi; konsultasi farmasi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis;
konsultasi medis dan farmasi; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan dokter; layanan
dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan keperawatan anak; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan kesehatan; layanan medis dan bedah; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan rumah sakit; layanan terapi;
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis
di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang dermatologi; operasi; penyediaan informasi farmasi; penyediaan
informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; perawatan kesehatan;
persiapan resep di apotek; rawat inap; saran farmasi; skrining medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027604
: 14/04/2022 11:28:39
:
: PT PEACH JOHN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APL TOWER Lantai 25, Suite 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUTULADY
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: latar belakang putih, bertulisan Merah

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 589 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Rok dalam [pakaian dalam]; celana dalam [pakaian]; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; 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 wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; slip pakaian dalam; teddies [pakaian dalam]===
: DID2022027605
: 14/04/2022 11:29:10
:
: DODI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Suparyono Barat No. 7A RT. 02/ RW. 03 Link. II Keningaran, Kel. Bajang,
Talun, Blitar
, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERTE 2 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH PUTIH HITAM
: 30
: ===Kerupuk; sambal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027607
: 14/04/2022 11:32:13
:
: PT Bersaudara Sinergi Utama

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pangrango No. 27 RT 003 RW 004, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16128
: Sarmauli Yuris Christi Simangunsong S.H., LL.M.
: The H Tower lantai 16 Suite B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATE SAYANGKU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, COKELAT, MERAH, ORANYE, CREAM
: 30
: ===Bumbu Sate lilit; Bumbu soto daging; Lontong; Lontong sayur; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Nasi Goreng Jawa; Nasi Semur Daging Sapi;
Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah,
perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam,
ikan atau sayuran; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; es krim; es krim dan
produk es krim; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; 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; nasi gulai /gule; saus daging; saus sate; saus untuk daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027608
: 14/04/2022 11:32:56
:
: Wisnu Prasetya

540 Etiket

: Jl. Parikesit No 62, Kepatihan, Ponorogo, Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur, 63416
:
:

Halaman 590 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merek Kata dan Lukisan
: MAX SOLUTION
: MAX SOLUTION kependekan dari Maximum Solution yang artinya solusi maksimal
: Warna background hitam, Tulisan MAX warna emas, Tulisan SOLUTION warna putih, Garis datar emas di bawah tulisan MAX
SOLUTION
: 5
: ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
obat herbal===
: DID2022027609
: 14/04/2022 11:33:53
:
: Tjua Kun Djung

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sunter Indah X HE 2/7, Rt. 010-Rw. 012, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VANTASY + LOGO V
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Celana olahraga; Jaket-jaket; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju; baju kaos (t-shirt); baju setelan;
sandal kulit; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu bot militer; sepatu gunung; sepatu hiking; sepatu mendaki;
sepatu olahraga; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102022027610
: 14/04/2022 11:36:50
:
: YULI WIJIYANTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Beratwetan RT.003 RW.004 Ds.Kel Beratwetan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Neabeauty + logo/lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, kuning, putih
: 16
: ===Tisu; tisu kering; tisu kertas; tisu wajah kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027610
: 14/04/2022 11:36:50
:
: PT Dipa Pharmalab Intersains

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kebayoran Lama No. 28, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAGATRAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
:
===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Sediaan
dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan

740

Halaman 591 dari 872

farmasi untuk digunakan dalam pengobatan 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 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-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 untuk medis; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; agen farmasi yang
mempengaruhi metabolisme; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; bahan obat untuk penggunaan manusia; cap untuk
keperluan farmasi; farmasi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk penggunaan medis; pil untuk keperluan farmasi; ramuan obat; sediaan farmasi
untuk penggunaan mulut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan
obat; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan obat; 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 pengobatan kardiovaskular;
sirup untuk keperluan farmasi; tablet hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; zat farmasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027611
: 14/04/2022 11:37:18
:
: Western Digital Technologies, Inc.

540 Etiket

: 5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
United States of America
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Western Digital Icon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 42
: ===Jasa-jasa desain komputer; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan
penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan
penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; desain dan pengembangan perangkat keras komputer; komputasi awan;
konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer, yaitu, meneliti, mengembangkan, merancang, mengimplementasikan
dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; pemrograman komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei, 071000
: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam dan Putih
: 35, 37, 9, 12
: ===jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa periklanan; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; anti karat; balancing ban; layanan
perbaikan kerusakan kendaraan; mencuci kendaraan; pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pemasangan,

: DID2022027612
: 14/04/2022 11:37:37
:
: Great Wall Motor Company Limited

540 Etiket

Halaman 592 dari 872

pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pembersihan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; perawatan anti karat untuk kendaraan; perbaikan ban karet; pernis;
vulkanisir ban===
===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Peralatan pengenalan wajah; akumulator, listrik, untuk kendaraan; aplikasi perangkat
lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan
kecelakaan; file gambar yang dapat diunduh; menyelamatkan suar pensinyalan laser; meter pencari satelit; monitor [program
komputer]; peralatan antar komunikasi; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; program komputer,
dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam; rekaman piringan hitam ; stoples
akumulator; stoples baterai; tanda-tanda digital; telepon selular===
===Bodi mobil; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); Penutup ban cadangan; ban mobil; bumper untuk mobil; freewheels
untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; jendela untuk kendaraan; kaca depan; kaca spion; kantong udara
[alat pengaman untuk mobil]; kendaraan elektrik; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kerudung untuk
mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil kemah; motor untuk kendaraan
darat; papan kendaraan berjalan; penutup jok untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pintu untuk kendaraan; rem untuk
kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sasis mobil; tirai
penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027614
: 14/04/2022 11:39:18
:
: Sulisyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum central Park Melati blok H9, Plosokerep, Sananwetan
, Kota Blitar, Jawa Timur, 66134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BATITAZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 24
: ===kain ecoprint; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J122022027615
: 14/04/2022 11:40:48
:
: PT. WIGUNA DUTA GRAHA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani KM 2 No. 98 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUGO HOTELS + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, abu-abu (silver)
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa resort; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penginapan
wisatawan; layanan hotel liburan; layanan snack-bar; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027616
: 14/04/2022 11:42:07
:
: BENDRI JAISYURRAHMAN

540 Etiket

: Bambu Apus Cipayung RT 011/ RW 003 Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Halaman 593 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FATHERMAN
: ayah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 41
: ===Jasa kursus secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J122022027617
: 14/04/2022 11:44:22
:
: PT. WIGUNA DUTA GRAHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani Km. 2 No.98 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUGO PREMIER HOTELS + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, abu-abu (silver)
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa resort; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penginapan
wisatawan; layanan hotel liburan; layanan snack-bar; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027618
: 14/04/2022 11:46:52
:
: CV. SURYA SAKTI INDOCHEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CEMARA RT.001 RW.004 DESA TAMBAKREJO KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI 64181, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SURYATANI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye; Hijau Muda; Hijau Tua dan Putih
: 1
: ===pupuk anorganik; pupuk kimia; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022027619
: 14/04/2022 11:48:17
:
: LISTIANAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Timur Blok II-X No. 16, RT.009 RW.005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: ORGANIC SUPERTEA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 594 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu
: 29
: ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Hasil produksi susu; Makanan, makanan
ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman berbahan dasar kedelai
digunakan sebagai pengganti susu; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman yogurt; Susu kedelai; Susu protein;
Tahu; Telur; Yoghurt; daging; kacang-kacangan yang dapat dimakan; keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan
dan kacang-kacangan; minuman berbahan dasar susu; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; salad ayam; salad
buah; salad daging; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran; salad unggas; susu; susu almon; susu dengan
sereal; susu kacang hijau; susu segar; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027620
: 14/04/2022 11:49:59
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN PIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Tua dan Coklat Muda
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan
mengemas; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan;
Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton
dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku,
ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan
brosur di bidang hukum; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku
tulis dan kertas tulis; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari
karton, kertas dan plastik; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop,
kantong] kertas untuk kemasan; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas
untuk kemasan; karya seni dari kertas atau karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku,
boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas pembungkus; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk kertas kop
surat; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; 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; map untuk kertas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022027621
: 14/04/2022 11:54:23
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunflex
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 595 dari 872

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027622
: 14/04/2022 11:54:52
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHEIKHA CHARCOAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 4
: ===arang [bahan bakar]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YELOZEB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: Orange, Hitam, Putih
: 1
: ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan
kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

: DID2022027623
: 14/04/2022 11:58:14
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

: DID2022027624
: 14/04/2022 11:59:49
:
: PT Classic Prima Carpet Industries

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rungkut Industri II/39 Kalirungkut Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: GRASSE

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 596 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua dan hijau muda
: 27
: ===karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027625
: 14/04/2022 12:00:41
:
: PT. Algae Bioteknologi Internasional

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Slamet Riyadi, No 20 Rt 001/005 Gayam, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bestie Healthy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===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; 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; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027626
: 14/04/2022 12:00:55
:
: JOSEPHINE AUDREY JUNAIDY, JOCELYN AUREL JUNAIDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah C8/1 Jakarta Barat 11850, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANDLE MATERIALS INDONESIA
: Candle : Lilin

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang
menampilkan wewangian; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan ritel online; layanan ritel untuk persiapan
pewangi; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pewangi; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
pewangi; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027627
: 14/04/2022 12:01:45
:
: PT. DUTA MEDIKA INDUSTRI

540 Etiket

: Jalan Modern Industri XVI Blok AH Nomor 5E
Kel. Sukatani, Kec. Cikande
Kab. Serang, Provinsi Banten
, Kabupaten Serang, Banten

Halaman 597 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUTAMED & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 10
: ===-;-;-;-;-;; ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat
Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu
pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada
badan tempat buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat
estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit
terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran
kencing (pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat
kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk
mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi;
Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme
jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam
darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah;
Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat
pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim
(Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat
pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh;
Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga
bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan
bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan;

Halaman 598 dari 872

Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk
keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan
sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan
menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan;
Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen
pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk
keperluan medis; Instrumen ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan,
kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak,
melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar; Instrument dan peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum
fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot
rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung];
Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air
Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil /
kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan
cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan
(Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan
medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter
untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup
untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk
dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor
(pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang
pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan
untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang
dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk
Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk
penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah
mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader
jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks
(alat bantu seksual); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang;
Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker
pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah
anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras
Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan
periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen);
Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi untuk
membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser fractional C02
yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang mengendur;
Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis);
Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk pemberian
aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata); Otomat
aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk
pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari
implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam
rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus
pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai optik
untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan
alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Peralatan dan
perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah,
medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
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kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi
pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)
untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam
terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien;
Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat;
Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk
keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette
embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata;
Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk
memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat
medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang
memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan;
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak
berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam
kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu
(Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Pompa makan enteral
(feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk menyalurkan
makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe suhu untuk
keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan medis;
Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan dalam,
dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang
pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk penyangga perut bagian
bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis;
Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk
keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X; Selang infus;
Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan
medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor
untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk
membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem
pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol
sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Tabung
sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung udara terkompresi untuk keperluan
medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung untuk
digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi;
Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil
catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS;
Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis
dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur
hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus
dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin berbentuk bantalan
atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia; Tempelan pendingin untuk keperluan
medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai
ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk
keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; Ujung
tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI);
Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi;
Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah yang dibuat khusus untuk
pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan;
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alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat bantu dengar
medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam bentuk alat
perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat di luar tubuh dipasang pada
orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di
kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya
secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung;
alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat /
enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah
bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong
darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau
realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan
pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera,
instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi
dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik,
penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu
unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa
cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk
mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap luka; alat pengujian gula darah untuk
tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk
penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat
pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang
cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat
terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel
cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk
membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga;
alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu
dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk
identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses
penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat
akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat
bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X,
untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi
untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis; aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi
untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan
fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat
obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes;
aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis;
aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi;
aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi
fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat
traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur;
aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk
mendeteksi protein prion normal; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur
hemodialisis; aparatur hewan; aparatur kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur
ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur
transfusi darah; aparatur urologis; aparatur vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau
elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan; aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan
hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis; aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan
RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan
motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus
untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk
pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik;
aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat
dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator
vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem
pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis; bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan
perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan
mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual; bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan
medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan
medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi;
bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi;
bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik,
untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang
intramedulla; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam
regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan
terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi
pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk
latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol
penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk
aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi; cangkok pembuluh
darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; celana ketat kompresi
untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi;
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cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk
tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis [mainan seks]; cocok exoskeleton robot
untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi
fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT] aparatur; computed tomography [CT] scanner;
corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan
buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator
eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis; dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator
dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi
bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot
untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis; droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk
tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking; ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis;
electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx; electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung;
elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi;
endoprostheses; endoskopi medis fleksibel; endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis;
esophagoscopes; excavator gigi; filter bau untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan
medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis;
frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang
anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan
medis; gelas bekam; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol
pijat; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding
disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys
rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan; hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan
diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis]
untuk digunakan dalam bedah mulut; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang
mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan
buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari
bahan buatan; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang
terbuat dari bahan buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari
bahan buatan; implan medis yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang
terbuat dari bahan buatan; implan otological; implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul
buatan; implan pintar dengan built-in pasien pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang
belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik;
implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan
terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis; inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk
keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual
kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi;
inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan
dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk
digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan
peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen
maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan,
menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar;
instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk
perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk
rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk
memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik;
instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan
dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam
kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis;
intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis;
irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.;
jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu
untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi
untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum
suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum
suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas
scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk
mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki
bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis;
kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong
ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang
ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk
tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter
balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter
medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup botol makan; katup jantung buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan
untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi;
kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat
gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk
penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan
hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi
diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket
gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip
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hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan
hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi
kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam
sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom
urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama
disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat
untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi;
kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi
dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah
untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu
untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk
keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut;
laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk
tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik
dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan
atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk
lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi
dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi
ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan
robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot
untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal;
ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis;
magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi
yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker
Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk
penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis;
masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker
pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan
pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk
tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis;
masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi
virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari
isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah
pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk
perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang
dewasa]; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep
untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan;
mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang
digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan
sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis;
mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk
tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin
latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan
untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk
digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor
denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis;
monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir
magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal
gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul
sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter;
pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran;
pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat
kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk
tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pencakar tulang; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; pengganti
tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol
aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol
bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; penyangga
implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi; penyumbat dubur untuk penggunaan
medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah
untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda
vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk
keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur,
menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta
pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis
berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh
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pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi;
peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis
dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robotdibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam;
peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi;
peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan;
peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan
farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis untuk mencuci
vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan dan
mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat
buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi fisik; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis
klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci
tubuh; peralatan-peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang
ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga;
perangkat alat bantu seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma;
perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi
tidur dengan memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat
fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan
microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati
sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk
jarum kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinarX, untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
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dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
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: ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; 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 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 penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan 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; 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 tunggal
(kesehatan); 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; 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 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; 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; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara
lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; 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 herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; 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; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; 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;
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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 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 herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman stamina yang mengandung obat; 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
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; 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; 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 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 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-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; 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 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; Perekat penangkap serangga; 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/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; 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 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 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 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
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metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; 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 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 virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat dan farmasi; 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 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 yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; 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 sediaansediaan 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 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 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 nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu,
hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
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, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan
untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi
untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; 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 vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; 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, koyokoyo/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
formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tampon menstruasi; 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; Vitamin
tanpa resep; 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; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; 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 panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
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sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; 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; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
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; 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 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 kimia untuk keperluan medis;
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 tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; 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 menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
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; 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; 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; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; 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); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; 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 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 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 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 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; chinoline untuk keperluan
medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; 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; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan 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 dan medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa
pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak
tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan
medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; ester
selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi;
etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk
keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin
aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
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penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; 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 obatobatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk penggunaan medis; garam
air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium
untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; 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; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; 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 untuk keperluan
pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; 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 terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; 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; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; 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 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; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantongkantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; 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 medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; 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 oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; 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 donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; 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
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dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari 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; 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 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 makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; 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 untuk kultur bakteriologis; 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; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; 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 mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit 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 gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan 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 rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; 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 terapi
atau medis; 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 telinga; obat tidur; obat
traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obatobatan; 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; obatobatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; 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; 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; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal
untuk perawatan medis; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk 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 higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas
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vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; 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 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 hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas
untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins 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 dan medis; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban telinga; perban untuk membalut luka; 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 untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk
keperluan medis; permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; 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; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; rempahrempah/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 medis; 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; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; 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 dan antipiretik; sediaan antikanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; 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 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 yang terbuat dari
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polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; 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 mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; 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 penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; 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 kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; 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 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 untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
sediaan triptofan; 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 memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; 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
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; 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 zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; 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 tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
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 untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; 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 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; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; 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; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; 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
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menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; 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, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; 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 untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan 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 granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; 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 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 mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; 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 tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; 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, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; 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; teh aromatik 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 untuk
keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; 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; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk
digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obatobatan]; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas
ganja kering untuk tujuan medis; urease untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk
anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan;
virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; 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 makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat
radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027631
: 14/04/2022 12:11:36
:
: Asih Dewayani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Baru, RT RW 003/010, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 25 FRAMES
: Bingkai

566

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Orange dan Hitam
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; 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; Layanan iklan, pemasaran, dan
promosi; 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; Produksi film
iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Publikasi produksi film; iklan dan
layanan pemasaran interaktif; iklan film; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit,
radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang
iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan
promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel online
untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; mempromosikan serangkaian film untuk orang lain;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi
iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; produksi film iklan; publikasi naskah
publisitas/iklan===
: DID2022027633
: 14/04/2022 12:15:10
:
: BAMBANG SOFIAN HERMANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SAWAHKADU RT/RW 001/003 DESA PANGADEGAN, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, 45361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BINTANG BENING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 32
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027634
: 14/04/2022 12:15:54
:
: PT. SURYA BANGUNAN SEMESTA

540 Etiket

: JL. DAAN MOGOT NO. 3 BLOK G7 , JELAMBAR, GROGOL PETAMBURAN,, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 19
: ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; Aspal cair; Atap asbes; Atap plastik; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); BAHAN
PENGERAS JALAN ASPAL; BALOK BUKAN DARI LOGAM; Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan
profil dari plastik, papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel
akhir, tangga penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan non-logam
memiliki sifat kedap air; Bahan bangunan plastik; Bahan bubungan non-logam untuk semua jenis bangunan; Bahan gulungan
tahan air untuk bahan bangunan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Batako;
Batu bata ringan; Batu, batu besar dan kerikil; GENTENG COR; Gazebo, bukan dari logam; Genteng; Granit; Jendela PVC;
KACA PLAT (UNTUK JENDELA); Lantai Kayu Buatan; Lantai kedap air; Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi vinil;
Lembaran Plastik yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; Lisplang asbes; Pagar Panel Beton; Panel Polyurethane;
Panel berlapis untuk bangunan; Panel dinding plastik; Panel kayu; Panel polistiren yang dapat diperluas; Panel rockwool;
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Panil bangunan bukan dari logam; Papan atau panel; Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); Pelat
terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelat transparan atau tembus cahaya
untuk bangunan (bahan bangunan non-logam); Pelur (Semen Lantai); Pintu PVC; Pintu kaca; Pipa Beton; Pipa HDPE (High
density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik;
Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; Pipa yang terbuat
dari damar sintetis; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita
benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Plafon PVC; Plafon-plafon yang
sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap
yang terbuat dari plastik; Seteger (Tangga Segi Empat); Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja
permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air; Talang air non
logam; Talang jalan (selokan) bukan dari logam; Tutup atap bukan dari logam; Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin
lantai; Ubin, bukan dari logam; agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan; amphibole untuk digunakan sebagai
bahan bangunan; aspal; aspal jalan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; atap gelombang plastik; atap, bukan
dari logam; bagas tebu diaglomerasi [bahan bangunan]; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari
gamping/kapur; bahan bangunan atau konstruksi dari karet; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan
beton; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari
kayu; bahan bangunan dari plastik; bahan bangunan non-logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan sintetis; bahan
bangunan, bukan dari logam; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi atap; bahan batu untuk digunakan dalam
konstruksi dinding; bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding, cladding, dan perapian;
bahan konstruksi bangunan k; bahan pelapis jalan; bahan tahan api, bukan dari logam [bahan bangunan]; balok, bukan dari
logam; batu; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata berprofil; batu bata beton; batu bata keramik untuk digunakan
dalam tungku tahan api; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai; batu buatan; batu gamping;
batu kristal untuk digunakan sebagai bahan bangunan; batu nisan; batu pasir untuk bangunan; batu paving; batu untuk
bangunan dan konstruksi; beton siap pakai; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela dari kayu yang dilapisi aluminium;
bingkai jendela dari plastik; bingkai jendela, bukan dari logam; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu;
blok kaca untuk bangunan; braket, bukan dari logam, untuk talang; cerobong asap, bukan dari logam; daun jendela gulung,
bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun
jendela, bukan dari logam; dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan]; dinding beton; dinding pvc; eternit; eternit
gipsum; genteng gipsum; genteng kaca; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; genteng plastik; genteng tahan api;
gerbang dan panel pagar, bukan dari logam; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; granit; gypsum [bahan bangunan];
gypsum untuk digunakan sebagai bahan bangunan; jendela vinil; jendela, bukan dari logam; kaca 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 pengaman; kain fiberglass untuk penguatan struktural; kain pengontrol
erosi [bahan bangunan]; kapur mentah; kapur untuk bangunan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kayu bangunan;
kayu lapis; kayu veneer; kayu, setengah dikerjakan; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; kerangka kerja, bukan
dari logam, untuk bangunan; kerikil; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu
kayu; kusen pintu, bukan dari logam; kusen, bukan dari logam; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai kayu;
lantai keramik; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket dan lempengan parket; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu;
lantai ubin vinil; lantai, bukan dari logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; lembaran kaca untuk digunakan
dalam bangunan; lembaran penutup atap; log [bahan bangunan]; manik-manik sudut drywall, bukan dari logam [bahan
bangunan]; marmer; marmer [bahan bangunan]; monumen, bukan dari logam; mosaik kaca untuk digunakan dalam bangunan;
mosaik untuk bangunan; mural ubin, bukan dari logam; pagar kontrol erosi [bahan bangunan non-logam]; pagar, bukan dari
logam; panel atap, bukan dari logam; panel bangunan, bukan dari logam; panel beton; panel dinding, bukan dari logam; panel
drywall [bahan bangunan]; panel jendela untuk bangunan; panel kaca untuk bangunan; panel kayu; panel kayu untuk
bangunan; panel langit-langit, bukan dari logam; panel lantai, bukan dari logam; panel pagar, bukan dari logam; panel pemberi
sinyal, non-bercahaya dan non-mekanis, bukan dari logam; panel penyekat di dalam sifat dinding fiberglass terendam yang
digunakan untuk mengarahkan aliran air di fasilitas pengolahan air limbah; panel pintu, bukan dari logam; panel plastik multi
lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan atap dari kayu; papan dan panel tahan air, bukan dari logam, untuk konstruksi;
papan dan panel tahan api, bukan dari logam, untuk bangunan; papan dinding gipsum; papan dinding plastik; papan dinding,
bukan dari logam; papan kayu; papan kayu lapis; papan kayu untuk bangunan; papan lantai kayu; papan lantai parket; papan
lantai plastik; papan lantai, bukan dari logam; papan semen serat; papan serat [bahan bangunan]; papan triplek; papan vinil
pembentuk lantai; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan; patung batu, beton atau marmer; patung beton; paving blok,
bukan dari logam; pelapis [bahan bangunan]; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis
dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; penutup atap, bukan dari logam;
penyokong pagar, bukan dari logam; pintu ayun otomatis non-logam; pintu ayun, bukan dari logam; pintu bagian dalam, bukan
dari logam; pintu bifolding otomatis non-logam; pintu garasi, bukan dari logam; pintu geser otomatis non-logam; pintu geser
vinil; pintu geser, bukan dari logam; pintu kayu; pintu kualitas tertinggi dan merupakan pilihan terbaik untuk pertahanan, bukan
dari logam; pintu lipat, bukan dari logam; pintu luar, bukan dari logam; pintu putar otomatis non-logam; pintu putar otomatis,
bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa batu
pasir; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat;
pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa penstock, bukan dari logam; pipa
plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; pipa polietilen digunakan dalam sistem pemanas
dan pendingin geotermal; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam; pipa
selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa semen mortar; pipa semen, gerabah atau batu pasir; pipa tembikar; profil
gypsum; profil kayu; sambungan pipa non logam; sealant [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan
bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk jalan masuk [bahan
bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; sealant
berbasis tar untuk jalan masuk [bahan bangunan]; semen asbes; semen mortar; semen putih; semen serat; semen untuk
tungku; semen*; senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dan aspal
berbasis tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dengan dasar tar [bahan bangunan]; serpentine untuk digunakan
sebagai bahan bangunan; sistem plafon gantung non-logam yang terdiri dari panel; talang atap, bukan dari logam; talang
bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang kotak bukan dari logam; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan
bangunan]; tiang pagar, bukan dari logam; tiang pintu, bukan dari logam; tikar pengendali erosi [bahan bangunan]; triplek; tuf
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untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin
dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin
dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tahan api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin
dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin
keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik
untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit
gipsum; ubin langit-langit keramik; ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari
plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tahan api; ubin
lantai tanah liat; ubin lantai tembikar; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam;
ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin tembikar; ubin untuk jalanan; ubin, bukan dari
logam, untuk bangunan; unit pintu, bukan dari logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027635
: 14/04/2022 12:16:17
:
: EKA KAMAYANTI NUGRAHA SH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP LEGOK RT 001/ RW 009, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR INCES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Merah, Hitam
: 29
: ===Kacang hijau goreng; Sale pisang; kentang goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027636
: 14/04/2022 12:17:13
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunflex
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027639
: 14/04/2022 12:19:30
:
: Kabushiki Kaisha NTT Data, berdagang pula dengan nama NTT DATA

Alamat Pemohon

: 3-3, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NTT DATA Business Solutions
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42
: ===jasa analisis industri dan penelitian; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan
dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027640
: 14/04/2022 12:23:20
:
: PT Phytochemindo Reksa

540 Etiket

: Jl. Mercedes Benz No. 105
Gunung Putri, Bogor 16964
, Jawa Barat
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROPOSUL
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Bahan pengental untuk memasak makanan; Beras; Berondong jagung; Bubur havermot; Bumbu Gado-Gado; Bumbu
Kacang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Burger Daging Ayam (Sandwich); Hasil produksi Madu; Jagung
yang sudah diolah; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kencur bubuk; Kepingan jagung; Kerupuk jagung; Ketumbar Bubuk (Bumbu);
Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Kue-kue; Kunyit*; Lada hitam bubuk (bumbu); Lengkuas bubuk; Madu
untuk Makanan manusia; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah
kering (gula-gula); 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; Martabak; Mie; Mie Sagu; Minuman berbahan
dasar kopi yang mengandung susu; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Muesli; Nasi Empal Daging; Nasi Goreng Seafood; Nasi Semur Daging Sapi; Paket makanan dalam kotak yang
terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pasta; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Permen; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sasagun; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan
susu berbentuk serbuk; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Sereh
kering (Bumbu); Tauco; Wafer (kue); allspice (lada); asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; batangan es susu; bihun; bihun
[mie]; biskuit; biskuit malt; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk coklat; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubur beras
untuk keperluan kuliner; bumbu; bumbu masak; cabe jamu (bumbu); camilan jagung gembung; cengkeh (bumbu); cokelatcokelat susu, kacang atau buah; coklat; crepes; cuka; dressing salad mengandung krim; es buah yang bisa dimakan; es krim;
es krim susu; es susu; es yang dapat dimakan; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial;
garam; gula; gula aren; gula bubuk; gula gula rasa; gula kurma; hot dog [sandwich], pai daging; jagung panggang; jahe bubuk
untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari
makanan laut asin dan fermentasi]; kapulaga [bumbu]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; keripik jagung; keripik tortilla
jagung; ketel jagung [popcorn]; kopi; kopi instan; kukis (kue kering); kunyit untuk makanan; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk
(bumbu); madu; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut,
tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makanan dari jagung; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makaroni; mayones; merica (bumbu); mie tepung;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah;
minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman kopi espresso dicampur dengan susu
150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan
dasar matcha); misoa; molase untuk makanan; moster; pala (bumbu); pasta asam jawa; pasta permen [kembang gula]; perasa
buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perekat yang
dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen batangan; permen karet; permen karet [gula-gula]; petis; pizza; popcorn dan
makanan ringan berbahan dasar jagung; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*;
roti bagel; roti bun; roti gandum; roti panggang; roti*; sagu; sambal pedas; saos; saus coklat; saus daging; saus jamur; saus
mustard madu; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal berbahan
dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; sereal bar; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal siap saji; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup panekuk; sirup untuk topping; sohun; spaghetti; teh; teh instan; teh kunyit; tepung
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beras; tepung bumbu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung jagung; tepung jagung untuk
keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kentang *; tepung kue; tepung quinoa; tepung roti; tepung
tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi; topping coklat; vanillin [pengganti vanila]; wafer; wafer gulung [cookies]; yogurt beku
[es gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRIACTIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027641
: 14/04/2022 12:24:50
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

: DID2022027642
: 14/04/2022 12:24:52
:
: SRI IRNAWATY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MAYOR INDAH NO.1-G KEL. PULO BRAYAN KOTA, KEC. MEDAN BARAT.
KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA., Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FUSENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Bumbu; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Kebuli; Bumbu dari buahbuahan; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu pecel; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu yang
diawetkan; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Daun Mint Kering
(bumbu); Extrac nira kelapa (bumbu); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Keningar
(bumbu dapur); Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ngohiong (Bumbu); Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempahrempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sereh kering (Bumbu); Temulawak bubuk (bumbu); Thyme
kering untuk digunakan sebagai bumbu; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; bubuk
anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu];
bumbu pasta; bumbu umami; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); campuran bumbu kering untuk rebusan; cengkeh
(bumbu); chow-chow [bumbu]; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; garam berbumbu; jahe
yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica (bumbu); pala
(bumbu); paprika [bumbu]; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang kedelai [bumbu]; pelapis berbumbu; penyedap [bumbu]; ramuan
herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; saus [bumbu]; saus bumbu; saus cranberry [bumbu]; saus gurih digunakan
sebagai bumbu; tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tepung bumbu; vanilla bubuk (Bumbu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027643
: 14/04/2022 12:25:04
:
: Kabushiki Kaisha NTT Data, berdagang pula dengan nama NTT DATA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-3, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan
: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata

740

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: NTT DATA Business Solutions
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Layanan konsultasi komersial; Pengelolaan laporan proyek bisnis; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa audit; jasa
bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa periklanan; jasa
riset bisnis; konsultasi bisnis; layanan riset pasar; manajemen bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027644
: 14/04/2022 12:25:19
:
: Krisdiana Ririn Dianik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Ds.Sumberrejo,Kucur RT.11/RW02 Purwosari
, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUTJUR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT. ORANGE, HIJAU
: 30
: ===Kopi bubuk; kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027645
: 14/04/2022 12:25:20
:
: Suhendri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cilebut Bumi pertiwi Blok BE/6 RT005/002 Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABOVEWEAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 25
: ===pakaian mode/fesyen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J122022027646
: 14/04/2022 12:30:29
:
: PT. WIGUNA DUTA GRAHA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani KM 2 No. 98 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUGO PREMIER HOTEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, abu-abu (silver)
: 43
:
===Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa resort; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penginapan
wisatawan; layanan hotel liburan; layanan snack-bar; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara

740
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untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027646
: 14/04/2022 12:31:02
:
: PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Sisingamangaraja km. 10.8 komplek Amplas Trade Centre Blok Mahoni no. 08 ,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20149
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEALTHCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE HIJAU BIRU HITAM
: 9
: ===-;-;-;-;-;; .mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi

740

laser; AIat penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM /
Anjungan Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk
audio dan video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata,
yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat
penyimpan data USB kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah
direkam sebelumnya; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; 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; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen;
Alarm Gas Medis Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan
bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat
Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan mesin komunikasi
radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat deteksi temperatur
suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat digunakan untuk
analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi yang dapat dikontrol
secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat 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
pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather
Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat
pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu
pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan alat
perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar karaoke;
Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat pencetak
nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri
atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home
theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu
(peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur waktu; Alat
pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur bensin; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan
pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur gas; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur
suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur untuk gas alam terkompresi (CNG); Alat pengukur untuk bahan bakar gas cair
(LPG); Alat pengukur untuk gas alam cair (LNG); Alat pengukur untuk gas hidrogen; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan
(spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik;
Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga pendidikan; Alat perangkat
lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan; Alat perekam suara dan
pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan
(MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor metal; Alat sensor metal
(dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat 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 huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk
mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet
secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang
berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur dengan varietas
lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench); Alat untuk
membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk memisahkan suatu
larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge); Alat untuk
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mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); 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 mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah (Fruit
Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji /
mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient
Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant
Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas daun (Portable
Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus
menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang
terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk
mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil
Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness
Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat untuk mengukur
kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi (Plant
Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg
(Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk
mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata
fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari
cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Alat
untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan,
penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat
yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan
untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses
pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat 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-alat navigasi; Alat-alat pemetaan; Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi;
Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten
media melalui jaringan nirkabel lokal; 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; Album-album foto elektronik;
Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis
fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi
terhadap korosi; 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; 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; Anti gores; Aparat
(alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar
dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan
instrumen 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 dan
instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali,
transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data;
Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus pendeteksi asap;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik;
Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus
yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan;
Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim;
Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau
instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja
(talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan)
Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service
mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order
pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya
untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi
Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai
dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer
untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon
selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program
computer); 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 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
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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 mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan
papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data,
gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file,
dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file
sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimedia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan
bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real
time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks
dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan
berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak
bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak 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 dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
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; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan
perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk 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 alat pemurni air; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol,
dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan
tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak 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 komputer untuk alat
penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; 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 perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk
bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak
untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi 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 untuk telepon
selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; 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 melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli
emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus
secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa
kontak; 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 perangkat lunak yang menampilkan manajemen
Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
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lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; 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.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; 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; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; BIOS (sistem input
output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk
listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahanbahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk
program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan;
Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data; Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop
(tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan
pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai
lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai
tambahan untuk smartphone; Baterai telepon seluler; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk alat
penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai
untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan
pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk
rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter;
Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai
untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik,
untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bingkai
kacamata; Bingkai pendukung busbar; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam;
Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket
untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik;
CD digital; CD pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan fantasi dan atau kartun fantasi dan musik; CD yang
direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-ROM, DVD
dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, 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-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah direkam
sebelumnya [compact disc interactive]; 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; CDROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CDROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan
musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu
lintas; Cakram 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, CDROM, 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; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik
yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang
direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cakram yang memuat program komputer; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
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Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip komputer di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip prosesor semikonduktor; Chips/ kepingan
komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke
kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control Panel Mesin
Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak 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; Die prosesor kemasan dan casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith
(Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah
terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer; Disk komputer; Disk perekaman video;
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; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan
transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive
memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket untuk
kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Dudukan untuk peralatan
fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File 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 digital yang dapat diunduh; File gambar/imej yang dapat diunduh
yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan dengan kegiatankegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi kebisingan latar belakang;
Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi terbuka; Film slide terbuka; Film yang
dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Film-film bioskop yang diexpose; Filter
pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; 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; Flasher; Flasher Relay; Flyback
tv (FBT); Foto digital yang dapat diunduh; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; 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;
Hub elektronik untuk mentransfer dan menggabungkan data secara nirkabel dari perangkat ke repositori perangkat lunak dan
perangkat keras; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Hygrosta; IRing untuk ponsel genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari
berbagai sensor; 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 komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; 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; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
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alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; 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; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu SIM (Subscriber
Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Kartu USB; Kartu chip elektronik yang
dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu dengan sirkuit
terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kartu elektronik dan identifikasi
magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu identifikasi yang dikodekan
secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit; Kartu kredit dan
kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci
dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode magnetik; Kartu magnetik atau
bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu
penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu
sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu susunan video grafis; Kartu
telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; Kartu, 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; Kartu berkode magnetik yang diprogram khusus
berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset audio menampilkan suara
menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam (bukan untuk musik);
Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan
Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; Kbel
Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kesing
untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus
komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop
dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket;
Keyboard untuk ponsel; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; 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.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); 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 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; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat,
layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara
virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri,
bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer genggam; Komputer
layar sentuh; Komputer navigasi mobil; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
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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; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer untuk
pemrosesan dokumen; Komputer yang dipasang secara terintegrasi pada objek bergerak dan register elektronik; Komputerkomputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol
elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Konten media digital yang dapat
diunduh menjadi video rumahan; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus
(listrik) pada energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata
uang ukuran saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung
matahari; Kotak listrik; Kotak meteran air; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara;
Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi),
bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara elektronik; Kunci
transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram sebelumnya secara
otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi penganalisis kualitas
jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Laci
uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon
pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Layar LED;
Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; Layar OLED; Layar
Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan motor elektrik;
Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan visual dalam
bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN ROLL;
MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng);
Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi
pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global
atau perangkat nirkabel; 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 bukan
musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); 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; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong;
Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen yang digunakan
dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan
kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan;
Mesin dan instrument optik; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi;
Mesin hitung dan peralatan pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik
jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda
kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara
dan video; Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan
pengolah data elektronik, peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; 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; Meter peningkat suara;
Meter refleksi penentu waktu optikal; Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk
penggunaan laboratorium; Mikroprosesor; Mikroprosesor di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; 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; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); 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;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; 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; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
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dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Papan tulis pintar; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk
digunakan dalam bidang perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya
listrik untuk telepon pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung
untuk kamera; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik
portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera;
Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau;
Pelindung permukaan jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api
semi permanen (skil unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel;
Pemancar dan penerima suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari
biometrik; Pembakar CD; Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan
perbankan dan finansial; Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa
suara; Pemegang kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar /
perekam MP3 dan perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar
MP3; Pemutar dan perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh;
Penahan pintu elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak
tempuh untuk kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan
monitor televisi; Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal
video; Penerima transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan
arus listrik; Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali 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;
Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara;
Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras
suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan
pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai
portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan
baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan;
Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam
mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya untuk
stasiun pengisian kendaraan listrik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi daya
yang dapat dibawa kemana-mana; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi
listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat
headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki
air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk
kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan
penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk
kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Penyanggah Lampu; 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 Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah dalam
laboratorium di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan
untuk penelitian ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk
laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
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
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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
elektronik untuk penguji karakteristik dansifat elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada
aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan
komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang
digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu,
peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel,
yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya;
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 jarak
jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi
untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan
otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan
headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Peralatan pengenalan wajah; 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 pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik,
yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur
yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari
baterai-baterai; Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi,
memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang
berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan 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 telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari
pemancar [sehubungan dengan otomobil]; 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
enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik;
Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam 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 untuk pengiriman data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk
penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang
diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi
interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium;
Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat
mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi
Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten
personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat
atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan
waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan
instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat
dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas
istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau
menampilkan langkah berjalan atau berlari; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam, atau menampilkan tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya
optik gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan
dalam mentransmisikan data dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang
mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik,
dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital portabel genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mengirim
memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file digital; Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio, gambar dan video; 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
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dan file digital serta layar tampilan; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke
internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; 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 mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke
Internet; Perangkat elektronik pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat
elektronik untuk buaian bayi; Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran
cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis
web; Perangkat elektronik 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 getaran pensinyalan hewan untuk
mengarahkan ternak; Perangkat ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk
anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara;
Perangkat input dan output komputer; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dengan sekuensing genetik populasi, unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik,
penelitian kanker genetik, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi
virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
memproses, memvisualisasikan, menyimpan, membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di
bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menangkap, menyimpan, mengakses, menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkasberkas digital dibidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis
data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer
area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan
sistem konferensi komputer audio-video interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan
digitalisasi informasi grafis audio dan video; 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 dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar
untuk keamanan dan pengawasan; 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 keras dan
perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer (sistem
komputer); Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi
jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan
komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web
dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan perangkat periferal komputer; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; 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 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 untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras 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

Halaman 630 dari 872

sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
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 untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; 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 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 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, 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 aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk
komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi
untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk
digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak
aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat
lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh;
Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk
menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler
yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan
sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real
estate, dan iklan penyewaan; 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 computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk
perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer
lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur pengaturan (settings) dan
performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan
tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk
mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; 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; 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;
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Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular;
Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer
dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone, tablet dan laptop; Perangkat lunak
hiburan; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada
kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan inferensi cerdas untuk
prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online
dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan;
Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer 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 dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk
mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus
kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi
dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan
dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan
dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan
jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang
berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh, yaitu, pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan dan perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk terus mengukur, menganalisis dan
mengirimkan informasi kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa
diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; 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 dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mencocokkan para pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; 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 perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
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 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 online yang tidak dapat diunduh untuk
menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness,
aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak
komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit
publik, navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan
transmisi informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi,
telepon selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif
yang memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media,
perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter
jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin
udara; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan
pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan
untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan pengguna
untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan pertunjukan
elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas
online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang
mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat
lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel
untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak

Halaman 632 dari 872

komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya
manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak
komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit
template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis;
Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk
memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer
untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk
memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper
komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis
percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk
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 mengendalikan masukan
(input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf
(typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer
untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet;
Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi,
data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan
video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan
muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak
komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip
audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat
lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan
peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses
booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk
memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa
anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara
proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu
pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan
penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait
lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian,
dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk
merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital;
Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; 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 untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik digital
seluler; Perangkat lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan
dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk 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 koneksi dan
koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol
tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat
penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh bagi konsumen untuk mengakses monitor
dan mengelola program loyalitas mereka poin profil hadiah dan dana mengakses informasi dan data pengecer dan pesanan
membayar dan melacak pengiriman berbagai barang konsumen; 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 berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam administrasi penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen
bisnis dan akuntansi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya
manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya manusia (HCM);
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 digunakan dalam pembukuan karyawan; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam pemrosesan penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam penjadwalan dan ketidakhadiran karyawan manajemen; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam persewaan karyawan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
persiapan penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam tunjangan karyawan dan
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administrasi rencana pensiun; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan
menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua
dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi,
foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan
informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia
pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer data dari perangkat kesehatan di
rumah perangkat kesehatan portabel aplikasi seluler terkait kesehatan dan perangkat pemantauan medis ke personel medis
aplikasi konsumen dan program terkait kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan
informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan
memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola
informasi mengenai pelacakan kepatuhan dan motivasi dengan program kesehatan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; 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 lunak komputer yang dapat diunduh untuk
penyiaran dan streaming sesi konten media digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan
perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; 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 yang
dapat diunduh untuk tujuan manajemen hubungan pelanggan CRM; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang
memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer
yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat
lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang
mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ;
Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, 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 dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; 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; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara
elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk
perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan
pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat
lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud)
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan;
Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran
mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami;
Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat
lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat
lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses
internet; Perangkat lunak pengolahan data; 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 permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk
digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak
permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat
lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video
dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan
di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang
dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi;
Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon
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ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi
dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak
seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan
solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; 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 tanda
tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan
komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan
konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol
internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM);
Perangkat lunak untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung,
mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat
lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan
sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan
keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat
lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak
untuk kontrak pintar; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi pembuatan pelumas;
Perangkat lunak untuk memantau, menganalisis, mengendalikan dan menjalankan operasi jaringan fisik; Perangkat lunak
untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat
lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.;
Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase
orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio
dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi;
Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan
multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit
onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi
komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual;
Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan
menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan;
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 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 dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; 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 dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan
program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan
rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah,
taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan
pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengontrol peralatan dan aplikasi audio.; Perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat
yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses
tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu
loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, memposting, membagi,
dan menampilkan foto, data, dan informasi online tentang produk industri dan bahan kimia, dan yang juga memungkinkan
pengguna untuk mengirim pertanyaan dan komentar di bidang produk industri dan bahan kimia; Perangkat lunak yang dapat
diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram
mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang
menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat
lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan
informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir
dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan
pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System
[GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan
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mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk
peralatan pertambangan dan konstruksi; 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 pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan /
atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan /
atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan
berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat
pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung
pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat
penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah
arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS); 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 pintar yang dapat dipakai; Perangkat
rekam gambar suara digital; Perangkat semikonduktor; Perangkat speaker atau audio; Perangkat telekomunikasi, yaitu satelitsatelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk mendapatkan informasi lingkungan
(yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai
sensor; Perangkat visual interaktif digital; 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 lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam
telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak
penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan
pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak
untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan
mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat
diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; 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 digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam
layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara
elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data;
Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk
menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan
multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang
dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian
mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas
jaringan komputer; 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);
Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak
komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan beragam informasi;
Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi
transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk mencari dan mendapatkan informasi, situ web,
dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak 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 untuk telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur
kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan
kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan;
Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu;
Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik;
Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online;
Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara;
Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam 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; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan
pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas
pemantauan cairan-cairan untuk digunakan pada transportasi dan penyimpanan petroleum, LPG dan hasil-hasil kimia;
Perkakas-perkakas pemantauan sensor optik; Perkakas-perkakas pendeteksi dan perlindungan terhadap kelebihan pengisian
(overfill) (termasuk perkakas-perkakas yang beroperasi untuk menutup sistim-sistim pengisian jika terdeteksi kelebihan
pengisian); 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); Perkakas-perkakas sensor cairan elektronik; Perkakas-perkakas untuk tanker-tanker jalan, untuk
transportasi dan penyimpanan hasil-hasil petroleum, termasuk LPG, bahan-bahan kimia yang merupakan perkakas-perkakas
pemantauan cairan-cairan untuk fitting-fitting pada tanker-tanker untuk pemindahan (transfer) cairan-cairan; Perluasan dan
penambahan jangkauan akses jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi
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untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; 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; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; 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;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; 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 keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi
data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman
serta akses ke data, file, dan media; 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 memantau,
menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk
mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna,
enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di
lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,
mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti
lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan
mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen,
suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan
pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan
aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat,
dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; 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 komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; 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
memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; 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;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita-pita video; Planimeter; Platform 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 berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; 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;
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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; Platform perangkat
lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara
daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan
informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga
menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);
Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank
portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu
identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor
dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar
dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor;
Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program
computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui ecommerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer untuk video dan permainan komputer yang direkam
pada penyimpan/pembawa data; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang
dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status
berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para
pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol
komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi
pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak 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; Program perangkat lunak untuk video game; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan
hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan interaktif; Program permainan komputer; Program
permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam 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 artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran
dalam bidang investasi dan keuangan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah,
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manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang hukum; 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; Publikasi-publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik;
Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; Pustaka
perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan
mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio dan video yang menampilkan musik
dan pertunjukan artistik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang
ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual
yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video
yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Sekuensing generasi berikutnya (NGS) prosesor data bioinformasi skuensing generasi berikutnya di bidang sekuensing,
genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm
pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin;
Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi,
memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama
jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik;
Sensor suhu evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara
sekitar untuk kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof);
Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat
telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan
membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang
memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf;
Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; 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 manajemen baterai; Sirkuit
terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; 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; 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;
Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan
jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan
audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter
hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; 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; Stiker (skins)
komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon
genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara
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yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan;
Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN;
TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung
sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk
memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan
fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputerkomputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan
elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan
penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset;
Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas
komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk
peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP;
Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan;
Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran
Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil;
Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan
video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal
radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan
pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan
menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik;
Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan
tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan;
Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan
untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai
anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontakkontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat
keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam
sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit
onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala)
audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor;
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); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh;
Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; 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;
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; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer;
adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori
flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator memori non-volatile;
akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik
yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone
(earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal
headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris
kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung
dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris
telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator listrik; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator listrik; akumulator
untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm
anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm
bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu;
alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm
kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm
pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya
biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
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kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk
perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat
analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau
laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan
pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain
untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali
untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen
gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan
instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan
instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan
instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe; alat dan
instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara,
gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar,
atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk
tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat
demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk
tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat
elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik 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 fotokopi; alat fototelegrafi; alat
holografi; alat identifikasi hewan elektronik; 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 input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat 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 keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG]
untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk motor; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh
untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan
menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat
kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk
penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis
untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat
pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis
dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya
berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh
praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot
bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional
dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam
dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari
lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi
satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi
untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pelindung diri (APD); alat pemadam api; alat pemadam
api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan
hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash;
alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat
pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi];
alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan
kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar
untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji
kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat
penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan
yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran
audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan
medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur
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waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat
pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi
selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan
backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh
untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil
yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi
daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data
dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat)
; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol
manajemen jaringan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; alat pengontrol
memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol
otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol
otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji
untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat
pengukur cahaya optik; alat pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas
(meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence;
alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat
pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat
pengukur tingkat laser; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran
partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur
volume aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis kartu terintegrasi;
alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat
penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive
disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive
memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive
dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan
komputer, yaitu, 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,
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan
jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive
dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan
mengarsip data elektronik; alat penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat
penyimpanan untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat
perekam dan reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori
elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan
gambar; alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan
telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik,
video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses
nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat
spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat
telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi
telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal
dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji
elektronik untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat
ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur
radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; alat untuk darurat dan
penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk
meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk membaca barcode; alat untuk
memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu,
indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memeriksa perangko; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik;
alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang
dikodekan secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan
film; alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman;
alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk
menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan
kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida
menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji
makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk
mengukur kecepatan ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor
instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk
mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam
gambar; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar
dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam,
menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau
reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan
aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian
aplikasi; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat
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untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi
dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio,
alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk
mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat
interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier
daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik;
amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa gangguan universal; analisa gas
buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan
menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan
pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface
(API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application
Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan
untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; 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; antikode; aparat komunikasi
gelombang mikro; aparat pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (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 balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus komputasi awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas;
aparatus penghasil sinyal elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida;
aparatus pengukur kecepatan untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus
peralihan telepon digital; aparatus serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau
mekanis; aparatus transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan
dengan lirik yang ditampilkan di layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi
sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi 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; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data; apertometer [optik]; aplikasi
(perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak 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 digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; 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 untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; 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
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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 digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk
memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk
memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala
dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk
mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.;
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan;
aplikasi perangkat lunak untuk 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 bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah
ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien
bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk
memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat
lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk 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; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk
mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang
layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan
penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan,
pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan
dengan otomobi]; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para
penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; 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 ponsel pintar
[perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi
seluler; aplikasi seluler pendidikan; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler 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 seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; array
berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip
digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital
pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji; aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators
sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital
pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer;
autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk
kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bahan dan perangkat semikonduktor, yaitu, system daya
dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah;
baki cuci [fotografi]; baki laboratorium; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; balancers penguat ganda; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast
pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk
peralatan penerangan listrik; balon meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata;
bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk
pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi
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khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus
disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone;
bantalan telinga untuk headphone; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung
untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang 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; barangbarang yang bersifat magnetik, optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label
berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur
holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk
mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang
untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok
elektronik; baterai eksternal portabel; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk
menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering;
baterai laptop; baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai
lithium-ion; baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan
listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai
surya untuk kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk
cerutu elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk
kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok
elektronik; baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat
elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel,
listrik; bellow untuk kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara
bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan;
benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; bendabenda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet;
berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone;
bevel; bevel geser; binder diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang
terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata
dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik;
bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata
hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip;
biomikroskop; bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan
laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok
terminal listrik; blok terminal listrik biometrik; blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon;
boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat
optik; borescopes; borescopes untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol
media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium;
box speaker; braket untuk kamera; brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buklet, katalog, buletin, pamflet,
majalah dan scrapbook elektronik; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media
optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku
digital, dapat diunduh; buku elektronik; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat
diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; buku
elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busbar; busur derajat [alat ukur]; busur
derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram CD ROM
permainan komputer; cakram audio; cakram audio kompak; cakram audio video, dan DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram dan strip reflektif untuk keausan; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam;
cakram optik; cakram optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video
digital; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan
(games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk
digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case
diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case
disesuaikan untuk pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case
untuk compact disc atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan
kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler;
casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya elektronik untuk
motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya listrik untuk rokok
elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan
rendah; catu daya tegangan tinggi; catu daya, listrik; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
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terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token
blockchain; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama terdiri
dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan CPU
RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa
kamera; cincin kalibrasi; cincin pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan
indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan
tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; colokkan alat elektronik untuk pengujian diagnostik
kendaraan; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio yang
direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang direkam;
compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan
perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara; corong pemisah untuk
penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; countertops laboratorium; crack
meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers; cyclometers; data
compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data yang bisa diunduh termasuk publikasi dan perangkat
lunak 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; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam
pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik; daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang);
deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder; demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer;
detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik
genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran;
detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada
kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor
radon; detektor seismik; detektor status tingkat baterai; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet
of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; dialer
telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini; dioda laser; dioda
pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; dioda penerangan
cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam sebelumnya; disc
rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk
komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik kosong; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman suara berupa
musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga
elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket; disket
komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; displai
elektronik dan komputer; display augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang
dinamis (digital signage); display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display
layar besar LCD; display panel datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat
elektronik seluler; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan
disesuaikan untuk compact disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter
untuk cairan; dosimeter untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram
optik dan pengubah otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive
disk komputer; drive disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak
motor listrik; driver perangkat lunak; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk
pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan
rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands)
untuk perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan
disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk
memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan
ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler; dudukan untuk kamera
helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk telepon seluler; dudukan yang
disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang
menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk
digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau
video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk
digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser;
elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang
dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk
ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi
untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer;
exposure meter [meter cahaya]; face plate untuk telepon selular; fiber-to-the-home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat
optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh
yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file
audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang
dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar bergerak yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file
multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat
diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film; film dan program
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televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang dapat diunduh berupa
animasi; film layar lebar yang dapat diunduh berupa drama; film layar lebar yang dapat diunduh berupa e-sport; film layar lebar
yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; film layar lebar yang dapat diunduh berupa komedi; 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 layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film pelindung diadaptasi untuk
layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk
melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan
untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar
komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film
pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka;
film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah
terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk
monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio; filter gelombang disesuaikan untuk
digunakan dengan microwave; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar
tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter
masker pernapasan non medis; filter optik; filter untuk antena; filter untuk digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi;
filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk
perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal
display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau
kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone;
floppy disk drive; floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik;
fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh; font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto,
gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto; fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame
untuk kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat
diunduh dan pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui
layanan video-on-demand; gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat
diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi;
gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart
phones) dan peralatan terminal informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar
meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game
komputer yang dapat diunduh; garis tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer
[alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar
untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel
pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan
informasi dari ponsel pintar; gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia
[gelas laboratorium]; gelas ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk
penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus;
generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang
elektromagnetik; generator gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls;
generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan
medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go
gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk
komputer, telepon genggam, tablet; gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi];
gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik;
gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses;
gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; handsets untuk telepon seluler
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; handsfree; hard disk drive; hard disk
kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk komputer; headphone;
headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio
built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan
sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan
untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel
untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset
telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game);
headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk
permainan; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm
kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung
untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara
sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk
tinju; helm pemukul bisbol; helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda
motor; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda
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motor; helm untuk sepak bola Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk
sertifikasi produk asli; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli;
house mark untuk serangkaian piranti keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan
router jaringan komputer; iluminometer; indikator fase; indikator gradien; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator
kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator
level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan;
indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi
gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku, surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri;
inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana
kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi akuisisi data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; instalasi alarm; instalasi daya selain generator; 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 pemonitoran video; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi
pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu pembaca kartu cip; instrumen azimuth;
instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; instrumen dan
mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen kalibrasi;
instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen komunikasi satelit; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen
navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara;
instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat;
instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur); instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur
presisi; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen
telekomunikasi digital; 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; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik; inverter
[listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; isolator sinyal proses; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif;
jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik;
jalur pemeriksaan alat tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi
nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan
pintar (pengolah data); jam tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones),
melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi
permainan elektronik; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data
ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; 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 [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari;
jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk
komunikasi komputer; jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei
kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan
jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk
digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel
adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel
audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik;
kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi
listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu;
kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik;
kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang
dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel
pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai;
kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus
[USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim
dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan
optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel
untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk
transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar
untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker; kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata
(goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata
anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata
dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata
fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat
dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung;
kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata
pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata

Halaman 648 dari 872

pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor;
kamera dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier;
kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera
endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera fotografi; kamera gambar
bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera
perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali
pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak
depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera
untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video
untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang
memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus
elektronik genggam; kanta mata; kantong kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor; kapasitor
elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kapasitor
keramik monolitik; kapasitor listrik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana
alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker
pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak
terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi;
kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu
antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang
dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu
chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip
elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang
dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna
jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam
terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi;
kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon, berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game
komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis;
kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang
disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan; kartu jaringan antarmuka; kartu keanggotaan
yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan
perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan
secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu
kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan;
kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu
memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk
kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk
komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau
kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang
disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu
pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi
terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit
elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang
digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong
[kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu
suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu untuk tukar menukar (yang dapat dibaca oleh mesin yang
disandikan); kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang
disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit,
kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan
magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya;
kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan
pemutar CD; kaset audio dan pita kaset; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio
digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
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penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan
air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc;
kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing
untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital;
kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasing, sarung dan kantong,
dipasang untuk telepon seluler,
tablet, komputer laptop, pemutar
media, dan PDA; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer
tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon
seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; kasus untuk
teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup solenoid]; katup otomatis
untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu;
katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik];
katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif untuk menunjukkan arah
angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan intensitas angin; kaus
kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai; kemasan baterai
eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh (remote control)
untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk
perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan
kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel internet; kepala
pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras komputer;
kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut keamanan
jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard proyeksi;
keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive;
keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium; kipas
pendingin internal untuk komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat
[CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; 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; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik;
kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas
laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan
digital; komponen audio; komponen dan 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 dan periferal untuk komputer; komponen
elektronik; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit
terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan
elektronik; komponen untuk komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer berkinerja tinggi;
komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat
lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer
dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang
dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras
komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer
komunikasi; komputer laptop; komputer mikro; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer
notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk
pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang
dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen
data; komputer untuk digunakan di bidang otomotif; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang 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 yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
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diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel 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 plug-in; konektor serat optik; konektor steker; konektor untuk mengisi daya perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit
elektronik; konektor untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik;
kontak, listrik, dari logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang
disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya
menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh;
konten digital yang dapat diunduh berupa cerita visual; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik
buku; konten media; 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 digital untuk robot; kontrol elektronik
untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak
jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem
alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo;
kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk
generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi
(elektronik); kontrol panel (listrik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter
analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; konverter daya elektronik; konverter
daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter mata uang elektronik;
konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel;
konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang pemadam kebakaran; kopling serat optik;
kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak
baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik]; kotak distribusi daya; kotak geser [alat
ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak musik, perekam dan pemutar
kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kotak peralatan
pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk penerangan; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik;
kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sambungan untuk sambungan kabel perumahan; kotak
sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik;
kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass;
kumparan elektromagnetik; kumparan listrik; kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan
elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik
atau perangkat untuk mengontrol akses ke bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk
kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik; kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik;
kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik;
kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan
speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar; kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi
frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barangbarang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan
secara magnetis; label yang disandikan secara optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer;
lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu
keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu
lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian
kendaraan; lampu pilot (manual dan digital); lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu
identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk
perlindungan jatuh; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
layanan webcast, webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes
untuk petugas pemadam kebakaran; layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda
pemancar cahaya organik; layar display panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar
komputer; layar kristal cair; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima
televisi; layar neon; layar pengatur elektronik; layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar
radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi
[PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil [elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar
tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk
penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh;
lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik
dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik); lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik;
lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk
kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa
kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa
kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk
kamera; lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk
kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie;
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lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk
kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki
penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa
untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk
topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk
menentukan horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter
[listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat
ukur]; logger data; lompat kabel mulai; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng
sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif;
magnet dekoratif dalam bentuk angka; magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet
hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera;
manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer
dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners;
masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker
oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain
untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker
pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara
khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); materi
kursus pendidikan yang dapat diunduh; 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, studistudi 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; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital yang dapat diunduh yaitu digital
collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; media digital, yaitu video disk digital, disk
serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial
televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten media audio-visual
yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; media elektronik
musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media penyimpanan analog kosong;
media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan elektronik kosong; media perekaman
analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong;
media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual,
semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media untuk merekam, membawa,
menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar,
teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang direkam dan dapat diunduh; media yang
direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; meja
atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas
genggam; meja mixing digital; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; meja
rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara
berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk
mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual
otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat televisi; membawa case untuk pager radio; membawa
case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan
untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe
mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik; memori flash; memori grafis; memori komputer; memori komputer
non-volatil; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan mesin; menampilkan
dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai
pelampung; mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong;
menerima antena untuk siaran satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat
lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur
ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat
dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin
dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk
keperluan pendinginan udara atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen
pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan
instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin
dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas
udara; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang
dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin
faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi
warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas;
mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin
kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin
pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran;
mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin
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pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin
pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras
komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon
tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokomputer; mikrokontroler;
mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon; mikroprosesor aman;
mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop elektron;
mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop stereo stereo;
mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron microscope; mikrotom;
mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu berlipat; mixer daya
[peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer suara dengan
amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal; modem kabel;
modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modem untuk jaringan
komunikasi; modul DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access
memory); modul beban elektronik; modul ekspansi memori; modul elektronik berbasis kendaraan untuk mentransmisikan
informasi diagnostik dan status operasional kendaraan; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul memori
komputer; modul penyearah; modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator
frekuensi radio; monitor; monitor LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program
komputer]; monitor aliran gas; monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang
dapat digunakan sebagai cermin; monitor emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor komputer untuk
digunakan di bidang otomotif; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor liquid crystal display [LCD];
monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor radio untuk reproduksi
suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga;
monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor untuk hewan peliharaan;
monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display, display yang terpasang di
kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; monitor, sensor, dan alat
pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles; monopod untuk alat elektronik
digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu,
telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan
motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); mount dinding untuk memasang
perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse
komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter; multimeter untuk mengukur
arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; multiplexer; multiplexer
divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet yang terekam; musik digital
(dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh dari Internet; musik digital
yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet MP3; nada
dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat
nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering telepon yang dapat
diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat diunduh; nada dering yang
dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel selang pemadam
kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan; operator data yang
dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang direkam
sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk pelat hitam
[fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi
perangkat rumah, 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;
outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur
suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH
meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk perlindungan
terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
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terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat
untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian selam;
pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan
untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan air tahan air untuk mencegah tenggelam;
pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan
terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan
radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk
perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi;
pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar
transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan
jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak komputer; paket
perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel display; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage
digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol
[listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan;
panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik
untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik;
panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau
mekanis; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya
untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic LightEmitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk
termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan
ekspansi untuk komputer; papan grafis; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan ketik; papan
komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama untuk LCD; papan rangkaian utama untuk
LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan
sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; papan
sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong roti optik; papan tombol komputer;
papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang pengukur; pasokan tenaga listrik
untuk kendaraan; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen identifikasi yang
dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier
suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol volume; pedal
wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet listrik,
berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
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layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit
olahraga; pemadam api; pemancar [telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan
penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit;
pemancar digital; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar
kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar portabel;
pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan
komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi;
pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk
digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal
elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik;
pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan
teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez; pembaca [RFID]
identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca
disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik;
pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik
sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar;
pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang;
pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca 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; pembangkit koleksi tenaga surya; 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; pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain
untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik
dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa data
magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data
magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang
dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembawa data yang telah direkam
sebelumnya dengan film, film,
musik dan konten hiburan; pembersih dengan ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead )
printer dan plotter; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur;
pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan
untuk compact disc; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik;
pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina
biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik;
pemindai termal; pemindaian mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer,
direkam]; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar
DVD portabel; pemutar MP3 portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang
mengggabungkan memori IC; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram suara; pemutar
cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram
(disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk
mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, 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; pemutar multimedia
genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar
untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar
video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit
tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan
elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari
jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut; pencitra sidik jari; pendeteksi asap;
pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima GPS (Global Positioning
System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak
jauh; penerima komunikasi data; penerima komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan
elektrik opto; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio;
penerima radio untuk digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima sinyal elektronik;
penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;

Halaman 655 dari 872

pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali keyboard
komputer.; pengendali komunikasi; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga
surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali
nirkabel untuk 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; pengendali realitas virtual genggam;
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; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium;
penggabung udara; pengganda tegangan; penggandeng sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat
ukur]; penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan
peralatan peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara;
penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi
baterai; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler
untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer
laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan
alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel;
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon
yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya cepat untuk kendaraan listrik; pengisi
daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya eksternal; pengisi
daya joystick; pengisi daya kendaraan listrik lambat; pengisi daya kendaraan listrik yang dapat dibawa; pengisi daya
kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk
telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi
daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk
rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk
tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam
bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol Ethernet memori non-volatile; pengontrol SCSI (SAS) IO dan RAID-onChip (RoC) yang terhubung secara serial; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; pengontrol dioda pemancar
cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik digital
untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol ethernet; pengontrol jarak jauh; pengontrol
memori flash; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk
peralatan game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat;
penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video;
penguat gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD;
pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik;
pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji
emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji
keamanan listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem;
penguji outlet listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur;
pengukur aliran; pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cairan dan
bahan bakar; pengukur celah busi; pengukur cincin induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur
feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban;
pengukur kekuatan digital; pengukur ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh
untuk keperluan rumah tangga; pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur
regangan; pengukur sekrup-tapping; pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur
suhu untuk keperluan industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah;
pengukur tekanan; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data
elektronik genggam; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga
kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga
mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker;
penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup debu untuk
komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive dalam keadaan solid internal; penutup
drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup outlet listrik,
berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk
soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup telepon genggam; penutup untuk asisten
digital pribadi [PDA]; penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop;
penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk
penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk
smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop,
dan perangkat game; 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
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mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer;
penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk
penggunaan laboratorium; penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk
laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; 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 audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio
digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan; peralatan audio
visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen audio dan visual
listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah; peralatan dan instrumen fotografi
dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen fotografi,
sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen
kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan kimia;
peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan
peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit;
peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan
instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan instrumen 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 autentikasi dan identifikasi
data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; 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 laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan
dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk mengontrol data
berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan
pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan
instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis;
peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan
peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk
menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating),
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan
dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa, bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang
terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik
kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan display; peralatan display
dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya
listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan
elektrolisis untuk mengukur kualitas kandungan mineral air; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras
komputer; peralatan elektronik 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 memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran);
peralatan elektronik untuk menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data
selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obatobatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan
nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik
yaitu headphone dan speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel
elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap
(capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik
dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi
listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional;
peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan;
peralatan jaringan komunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
peralatan jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal video;
peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses
video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal
video; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api;
peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan komputer untuk
penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio point-topoint; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan
komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan
kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk
pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara;
peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol radio;
peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
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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 melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan
pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau
penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data
elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audiovisual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan
pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengendalikan operasi perangkat
elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan
perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan
penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan
pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisi
daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; peralatan
pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian
elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan
pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan
pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan
penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan
penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan peralihan
telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan periferal
komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian dan api;
peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan portabel untuk
menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio
jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara;
peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan selam air;
peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan
sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya bebas gangguan; peralatan switching otomatis
untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan
telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi
elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telekomunikasi stasiun tanah;
peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan
jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk 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 telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki
fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan
telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan;
peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan
transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi
video; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya;
peralatan untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu,
printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan
untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan
untuk menguji kartu cip untuk menguji kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan
untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur
ketebalan kulit; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau
gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim,
memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara
dan gambar; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan
video; peralatan video konferensi; 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; peralatan,
perlengkapan dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon
digital terkomputerisasi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan

Halaman 658 dari 872

mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat antiinterferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel;
perangkat berbagi kabel-nirkabel; 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 dan peralatan, yaitu, telepon selular, tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam,
mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat elektroforesis untuk penggunaan laboratorium;
perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas
seseorang;; 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 portabel
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital;
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 yang mampu menyediakan akses ke internet; 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 dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
perangkat elektronik multifungsi untuk mentransmisikan, menyimpan, menampilkan, dan mengunggah informasi mengenai
potensi pembelian melalui suatu jaringan komunikasi global; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak
dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat elektronik untuk mencari dan
melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi
inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan
wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel
pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat
elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital;
perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan
decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras
akses server jaringan; perangkat keras computer dan perangkat lunak yang telah direkam sebelumnya untuk penyimpanan
data dan penyimpanan data serta pengoptimalan pemanfaatan data; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual;
perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual;
perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk
meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan
video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak 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 komputer yang memungkinkan pengguna
Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang
dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan
perangkat lunak telekomunikasi nirkabel digital yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
perangkat keras dan perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data; perangkat keras dan perangkat lunak yang
dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras dan periferal komputer untuk
mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak jauh; perangkat keras
display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras
input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media dan displai; perangkat keras jaringan area lokal [LAN];
perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas
[WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented
reality; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan kemampuan bermain game;
perangkat keras komputer dalam bentuk pengontrol drive; perangkat keras komputer dalam bentuk preamplifier; 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 firmware;
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
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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 perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access
points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis
dan pengisian kembali barang-barang konsumen; 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 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 bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas
audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan telekomunikasi dan jaringan
telekomunikasi serta perangkat keras telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; 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
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras komputer untuk mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset);
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 mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data
elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk
telekomunikasi; perangkat keras komputer yang bersifat membaca saluran; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan
dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik
komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer,
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, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive
dalam keadaan solid; perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal
komputer dan pengontrol grafis; 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 memori komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan;
perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat
keras untuk digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk
penyelam; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat
dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan
suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau
gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, 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 komunikasi nirkabel, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data,
audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau
interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; perangkat komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat dipakai;
perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi;
perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi;
perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak
antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi;
perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus
komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak
aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; 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 platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
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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 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 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 berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu, kehadiran,
penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; 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 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 mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi
pemrograman antarmuka (API) 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 digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk 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 application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak 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 augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
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 bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; 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 computer yang dapat diunduh dan direkam untuk memungkinkan pengambilan data; perangkat
lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan
dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen
informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak,
berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola
penyimpanan data pada hard disk drive; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola penyimpanan data pada
perangkat penyimpanan periferal; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola penyimpanan data pada solid
state drive; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu
sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat
lunak dan perangkat
keras untuk mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan informasi penggajian, dan memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak
dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras
komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; 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
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digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras
untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata
uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet
token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan
aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan 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 dan program
komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk
perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; 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; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak
grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam;
perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun
yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik,
mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer;
perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk
bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif;
perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak
keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat
lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan
kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data;
perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus,
mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang
digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan
penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam
bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi
jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat
lunak komputer dan 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
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 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 database dan
internet 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 dan
peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan perangkat keras jaringan untuk
memfasilitasi komunikasi multimedia interaktif 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 dan program komputer 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; perangkat lunak komputer dan
program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; 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 dapat diunduh dari jaringan
informasi komputer global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan
di antara pengguna; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat
lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer perusahaan yang dapat diunduh dalam bentuk basis data untuk
mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk memungkinkan pemasar

Halaman 662 dari 872

merencanakan mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan di seluruh siklus hidup
pemasaran penjualan dan layanan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan
keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk
administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer
genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD /
CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan
faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam 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
digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses
semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur,
memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi
pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam 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 dalam perdagangan dan industri kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak
komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), 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 sebagai
pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”); 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 enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data;
perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk
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 integrasi aplikasi dan basis
data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer
untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk
melacak dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak
komputer untuk melacak, mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko
kesehatan, merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi
perilaku; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak
komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video;
perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan
sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan aplikasi; perangkat lunak komputer untuk
memodifikasi dan meningkatkan perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan
permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan situs web dan konten audio
visual; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak
komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak
komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk
memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk
memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk
memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer
untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat
lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas situs web;
perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer
untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali
data; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke
telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi;
perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks,
audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu
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dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses
broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan
data dan konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori
informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau,
melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, 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 mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; 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 mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; 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 menganalisa informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisis data aktivitas dan waktu
karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk
mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil,
arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta
pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak komputer untuk
mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas
internet; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk
mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola
dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi
komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan
situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan
aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak
komputer untuk 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 mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer
untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk
penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal yang digunakan
untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses keamanan dan
pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi, menyimpan dan
menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan
transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan
telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk
mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai
aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan
informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai
pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi
mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai
pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai
pemakaian dan kinerja situs web; 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 meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi
multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; 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 menyediakan fungsionalitas
keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas
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dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer untuk
menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk merancang
aplikasi; perangkat lunak komputer untuk merancang perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk merancang
permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk merancang situs web dan konten audio visual; perangkat
lunak komputer untuk 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 pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan 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, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming
konten media audio-visual melalui
Internet; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming dan
menyimpan konten media audio-visual; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan
pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan;
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen
bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol
dan mengelola aplikasi server akses; 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 dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan
kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices)
dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi
(computing); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data
transaksional menyediakan analisis statistik dan menghasilkan pemberitahuan dan laporan; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan
kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam asuransi kesehatan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam asuransi kompensasi pekerja; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam manajemen keuangan dan manajemen data; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan analisis bisnis intelijen bisnis dan pengumpulan serta
analisis data bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk jual beli digital collectible; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan mengelola digital collectible; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan
menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; 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 memfasilitasi eniaga melalui teknologi manajemen hubungan pelanggan CRM; 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 menemukan konten
dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima,
mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengambil
melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan; perangkat lunak
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komputer yang dapat diunduh untuk mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan
dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan dan layanan pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat lunak
kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengidentifikasi
mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan membangun dan mengelola
hubungan pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyebarkan kampanye pemasaran; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter
firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan
terhadap intrusi jaringan dan virus; 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 operasi kendaraan, kontrol dan
interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi
individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan
pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yaitu aplikasi yang memungkinkan karyawan
penjualan memperbarui melihat dan menerima data yang disimpan dalam basis data komputer perusahaan secara waktu
nyata; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang direkam pada media data untuk mengambil melacak menganalisis
menguji mengukur dan mengelola data dari jaringan komputer dan dari Internet di bidang pemasaran penjualan dan layanan
pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna perusahaan untuk berkomunikasi
langsung dengan pelanggan secara real time melalui pesan instan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang
menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan bisnis terlibat langsung dengan pelanggan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman
dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang menampilkan teknologi
kecerdasan buatan AI untuk secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan yang sering diajukan dan meminta agen
manusia untuk campur tangan secara real time bila diperlukan; 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 dapat diunduh yang menyediakan intelijen manajemen bisnis terintegrasi secara
realtime dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber data dan menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang
mudah dipahami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat lunak pihak
ketiga untuk memfasilitasi komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan pesanan berbagi
data pelanggan dan menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan mengotomatiskan
percakapan pelanggan; 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 dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat
diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak
komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain
untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran
mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk 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 digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel,
perangkat permainan, dan mainan, 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 digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat
lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang direkam digunakan untuk
memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan audio untuk perintah suara; perangkat lunak komputer yang
direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat
lunak komputer yang direkam yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat
lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer
yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi
telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan
komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang
terhubung; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring
sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak
komputer yang 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 yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer,
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan
mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media
data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan
dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip
IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam

Halaman 666 dari 872

melacak dan mengelola perawatan kendaraan; 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 komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan
akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer
untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak
komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.;
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 memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses
terhadap basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol
pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak
konversi ucapan ke teks, 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 lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya
manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu
dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media;
perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat
lunak mesin pencari, 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 metronom; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan
video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game;
perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik
komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak
open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi
universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat
diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri;
perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi;
perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian;
perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular;
perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; 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 untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop;
perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat
lunak pengawasan proses; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak
pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah
data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian
komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat
lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
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video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat
nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat
lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang
didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality);
perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah
(augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat
diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan
video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi
dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual
untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual
untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam
untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat
lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak
simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi 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 smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak
teknologi blockchain; 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 termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk alat diagnostik
kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis;
perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain
robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat,
mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial
online; 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 memfasilitasi transaksi yang aman;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat
lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf
dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi
blockchain; 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 mengautentikasi akses pengguna
ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; 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 mengelola 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 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 digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi 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 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 dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga
mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
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pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); 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 database informasi dan data yang dapat dicari; 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 kripto 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
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; 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; 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
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk 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
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
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menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan 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
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; 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 konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; 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 mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk 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; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk 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, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
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
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 mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan emoticon; 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 pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah
platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan
komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk
menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk
menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan pengobatan resep dan pengendalian (management)
kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau gambar; perangkat lunak untuk
merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari perangkat keras komputer yang
dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; 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
pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan
jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk
pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik
melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian, sumber
daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi
terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan,
pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk
penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; 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; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain,
yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi klinik; perangkat lunak untuk sistem
informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat
lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk streaming konten
media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk
telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk
transfer dana elektronik; 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 untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat

Halaman 670 dari 872

lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan,
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis
kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi
seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop
untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan
dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon
dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan
dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam
seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
berdasarkan lokasi untuk mencari, menentukan,
dan berbagi lokasi; 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 digunakan
dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi
penambangan dari sumber data; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di bidang
otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; 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 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 dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak
yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat
diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet
dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh perangkat lunak komputer
untuk menyediakan analisis data bisnis; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan 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 digunakan dalam transmisi dan
menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran,
nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; 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 memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi,
menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual
dan konten video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memperoleh informasi tentang produk industri dan bahan kimia
di jaringan komputer elektronik dan optik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
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 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 dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik
antara para pengguna; 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
menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat
lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses dan mengendalikan sebuah komputer dari jarak jauh; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil,
mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur
komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengatur pengambilan, pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; 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
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali,
memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass,
tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program
loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto,
grafik, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan
terdesentralisasi dari banyak sumber; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal,
batasan tegangan, pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan
komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan
mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang
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dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti,
menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global,
dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam
kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian
resiko korporasi; 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 dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; 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 digunakan dalam mengaudit 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 digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang
dikemas; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran
algoritma, dan analisa data; perangkat lunak yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer
on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan,
finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam,
menyimpan, memantau, 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;
perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan
mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna
untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk
menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran
(wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain
mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan,
dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat
lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang
menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak
yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna
mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan
dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu,
antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang
menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; 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 manajemen jaringan; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori
elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras
komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan dengan
peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi;
perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pelacak
kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat pembaca
yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan
elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang
diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat 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 pengapungan pribadi; perangkat pengawasan
keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer
dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat
pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk
digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat
pengisian baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran
elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat
penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data dalam
bentuk hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; perangkat penyimpanan data dalam bentuk hybrid disk
drives; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan memori;
perangkat periferal computer, 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 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 perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat perlindungan untuk penggunaan
pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran video; perangkat seluler genggam
untuk menampilkan data dan video; perangkat seluler yaitu ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor dan
elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual
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dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya;
perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus
[USB]; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk
menganalisis informasi genom; perangkat untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung;
perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD,
pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi
keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat 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; perangkat-perangkat
keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer;
perangkkat pendengar yang diletakkan di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; 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 keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak
komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi;
peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan
mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk
memantau dan mengendalikan komunikasi antara komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya
[regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik; perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan
pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Blu-ray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam
tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai transduser; perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem
komputer kendaraan bermotor; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset
video; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam
televisi digital yang dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video
pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik;
pergi pengukur dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat
dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat
seluler dan telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon
seluler, yaitu, display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; 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; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; 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 elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; 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 komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; 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; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawat-
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pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan
perdagangan elektronik; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk
penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat
diunduh; petunjuk arus elektrik; petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk
pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna
untuk komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat
lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer
yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass;
pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap;
pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir
dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti 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 dan piranti lunak komputer untuk virtualisasi; 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 keras komputer untuk melacak lokasi
hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan
nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran
secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian
penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk
memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk
virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data
elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud, manajemen infrastruktur gudang data, manajemen
database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk
jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian,
pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen
dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur
IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT,
manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan
pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak
komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; 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 menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti lunak
komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan
jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik;
piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan gas; piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat, kendaraan, dan
bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya memudahkan
obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan melaporkan
data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data yang besar;
piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama dengan
melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data,
pemulihan data dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak
untuk intelijen bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti
lunak untuk manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek
(PPM); piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa
keamanan informasi; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses,
mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk
mengkonfigurasikan, mengutip dan mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti
lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen;
piranti lunak untuk otentikasi pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak
untuk penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran
database; piranti lunak untuk pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer;
piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya
perusahaan (ERP); piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak
yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti
lunak yang digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan
dengan perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi
konten yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk
menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak
terstruktur, semi-terstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan
Internet; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang
mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
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pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; 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; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan
aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan
sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
platform 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; 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; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer sublimasi pewarna; printer termal; printer tidak
berdampak; printer untuk digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet;
printer xerografis; printer yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk
mikroskop; prisma untuk teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe
untuk pengujian semi-konduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak
komputer; profiler optik; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online)
untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk manajemen dokumen untuk digunakan dalam kaitannya
dengan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
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bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; 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 multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan
dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain
permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen jaringan; program komputer untuk manajemen proyek;
program komputer untuk media pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk
mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam
bidang bisnis; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses
atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan
Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak
jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan
komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol
suhu air; program komputer untuk navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; 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 dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, 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; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik multimedia interaktif; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program
permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer dengan multipemain; program permainan
komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi
pemain; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program
permainan komputer, 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 permainan untuk mesin permainan
video di rumah; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah
(augmented reality) dan realitas campuran (mixed reality); program permainan video; program permainan video konsumen;
program permainan video multimedia interaktif; program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade;
program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program
permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan yang dapat
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diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video
rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart
phones); program permainan yang dapat diunduh untuk telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi
jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang
dapat diunduh berupa animasi; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa
drama; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa e-sport; program televisi dan
program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; program televisi dan program
hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa komedi; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama
dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial
yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program untuk komputer; program utilitas komputer; program
utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk
pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem
komputer; program video game interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan komputer; program yang dapat
diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk
peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung
(online); program-program komputer 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; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar
yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; program-program komputer yang dapat diunduh;
prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat;
prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk
mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk
speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel; prosesor video; prosesor yang dapat diprogram;
proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor home theater;
proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead;
proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk
gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau
Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam
pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan
dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah,
artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan
elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan
karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku, majalah, buletin,
pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi
elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik,
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; publikasi yang dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh dalam
bentuk buku yang menampilkan
karakter dari animasi, petualangan
aksi, fitur komedi dan/atau drama,
buku komik, buku anak-anak,
panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari animasi,
petualangan aksi, fitur komedi
dan/atau drama, buku mewarnai,
buku dan majalah kegiatan anak-anak di bidang hiburan; pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum
dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio
kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler;
radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio
yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk
penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak
disesuaikan untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan
laboratorium; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik;
rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung
yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai
klip hidung; rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata
hitam; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk
mikroskop; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam],
listrik; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan
induksi; regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam
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pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa
musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi
animasi; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat
diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang
menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video
yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman
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 kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan
dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara
dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video
direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman
video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video seperti disk video dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video
yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam
sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang
dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload
termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; 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; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio; repeater
multiport; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi,
listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid
kecerdasan buatan; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah,
apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot
laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai
keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur;
rompi anti peluru; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi
pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router
internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali,
sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang
dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam;
sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar
elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar konversi
perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar
listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus
listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar
penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel
[listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh
dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter;
sakelar suhu; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar,
listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar
jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar
waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel
listrik; sambungan listrik; sambungan 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 agenda elektronik; sampul pelindung untuk
kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca
buku elektronik; sampul pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio;
sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan
untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk
pengguna mouse komputer; sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang
memliki chip NFC; sarung mikrofon; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung
pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan
komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan
karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene,
masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk
penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung
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tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung
telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit
bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi;
satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan
dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; 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 (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data];
scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen
guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay
untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan
telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar; sel bahan bakar untuk
kendaraan; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik; sel
galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi;
sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam
kebakaran; seleksi saluran untuk televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk
mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap
hipotermia; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan
untuk keperluan medis; selimut untuk bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel
serat optik; selubung untuk kabel listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor;
semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; semikonduktor sirkuit
terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk
mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk
penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor
cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor elektronik untuk mengukur
radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan;
sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin;
sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban;
sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen,
bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor 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 optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan bergerak; sensor optoelektronik untuk
mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor parkir untuk
kendaraan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual;
sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor sentuh
kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; sensor
suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin untuk
kendaraan; sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera;
sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu
objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan
posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk
penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input
data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of
Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar
elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen
penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang
mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh;
server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server
komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server
jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server
media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server
untuk web hosting; server/pemanggil/papan dan router jaringan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box
yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida
dioda; silikon telepon seluler; simulator balap kendaraan; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator
pelatihan; simulator pelatihan mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik;
simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer];
simulator pelatihan resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi
dan kontrol kendaraan; 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 kereta api; sinyal, bercahaya atau
mekanis; sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit driver elektronik; sirkuit elektronik;
sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CDROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik,
cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan
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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 komputer; 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
integrasi; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas
listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori
semikonduktor; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkuit terpadu untuk memproses data
yang dibaca dari hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari solid state drive; sirkuit terpadu untuk
memproses data yang ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang ditulis ke solid state drive; sirkuit
terpadu untuk mengendalikan hard disk drive; sirkuit terpadu untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat
penyimpanan periferal yang terhubung ke komputer induk; sirkuit terpadu untuk mengendalikan solid state drive; sirkuit
terpadu untuk menghubungkan periferal Serial ATA ke host yang sesuai dengan PCI Express; sirkuit terpadu untuk
mengubungkan beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang sesuai dengan PCI (Interkoneksi Komponen
Periferal); 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,
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
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karcis (ticket) untuk mengindikasikan apakah pencangkulan terdeteksi); sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer
laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat optik; slide dan klise
fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji;
smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling menyelam; snorkeling
scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner;
software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi
informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drive; solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari
tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari perangkat
keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan
pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; 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; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak
lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan
laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai; straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip
komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan
menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya
untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik;
suar radio; suar, bercahaya; suara atau gambar yang dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer;
superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive;
switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox
[listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi; tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara;
tabung centrifuge untuk penggunaan laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara
[radio]; tabung kapiler; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan;
tabung penguatan; tabung penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan
laboratorium; tabung sinar katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung snorkeling; tabung termionik; tabung
vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam,
mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; tag pintar; tag pintar NFC; tag pintar elektronik; tag pintar
identifikasi frekuensi radio (RFID); takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart
phones); tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm
pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk
pengendara sepeda motor; tali kacamata; tali kamera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan
menangkap jika terjatuh; tali pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali
pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk
untuk kamera; tampilan dioda pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik;
tampilan layar untuk komputer, 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
liquid-crystal-matrix aktif; tampilan numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan
data untuk kendaraan; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda
LED elektronik; tanda-tanda backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda
informasi transit elektronik; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala;
tanda-tanda, bercahaya; tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tangki udara [untuk scuba diving]; tape recorder; tas
dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk
komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas
helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik
seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik
portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat];
telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam dan telepon seluler; telepon internet;
telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk
jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon satelit; telepon selular; telepon
seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna mengalami
gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video; teleprinters; teleprompters;
telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi; televisi [LED] pemancar
cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi
mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban lengan (armbands), klip
(clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat kacamata pelindung
dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari
komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan notebook;
tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk bendabenda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa;
tempat untuk lensa kontak; tempat untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon;
tempat untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawabawa untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya
yang dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki
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chip NFC; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk
transaksi elektronik; terminal baterai; terminal dan sakelar listrik; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan,
lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah; terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari
komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer; terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan
perbankan; terminal komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari
pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal
pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses
pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik;
termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis;
termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen;
termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat;
termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong;
teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena
nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat
badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan
elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie
disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs
[peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver multiport;
transceiver optik; transceiver radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik;
transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk
kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down;
transformator step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter,
konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik;
transformer akustik; transformer pengelasan; transistor [elektronik]; transistor carbon nanotube; transistor efek medan galium
nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas
elektron tinggi; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk
drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit elektrolisis untuk yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia; unit enkripsi elektronik; unit flash
strobo; unit katalisis untuk memproduksi kalium permanganat dalam sel elektrolit; unit kepala multimedia; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol elektronik; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit
memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih
untuk printer ink jet; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat
(untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit 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; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk
komputer; unit pita magnetis untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto;
urinometer; urinometer, bukan untuk keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video game dan game komputer; video game interaktif dan permainan komputer
multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi; viscosimeter; visor untuk perlindungan tukang las; voltmeter; voucher
hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah dan pembawa untuk cakra padat dan / atau tape; wadah disesuaikan untuk
membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah
penyimpanan disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer
matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon
kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie
mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper,
widget, ikon dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer
[perangkat keras]; zinc anode===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027647
: 14/04/2022 12:34:49
:
: ACHMAD AL DHAHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Kacang VI/74, RT.014, RW.005, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHAMPS BARBERSHOP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 44
: ===jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027647
: 14/04/2022 12:37:06
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRESTIGE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Bufet; Cermin saku; Dipan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Lemari belajar; Lemari bufet;
Lemari buku; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari rias; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja rapat kantor; Meja tamu; Rak
tv / video / audio; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda;
Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bangku [furnitur]; bantal; cermin; cermin kompak pribadi; furniture /
perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur; kursi; kursi direktur; kursi
goyang; kursi kantor; kursi lipat; kursi makan; kursi malas; lemari; lemari arsip; lemari makan; lemari pajangan; lemari pakaian;
lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; mebel; meja; meja belajar; meja gambar; meja kantor; meja
kerja; meja ketik; meja komputer; meja makan; meja rias; meja tulis; perabot rumah tangga; 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; perabotan kantor; rak buku; rak piring; rak sepatu; tempat tidur;
tempat tidur susun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027648
: 14/04/2022 12:45:30
:
: Putri Sulhani Pane

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Arco No C29 Jl Keadilan Raya Rt. 004 Rw. 005 Kel. Rangkapan Jaya Baru
Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16434
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUTUNE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua dan Coklat Muda
: 22
: ===kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; tas kain untuk penyimpanan;
tas kanvas untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan===

740

Halaman 683 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027649
: 14/04/2022 12:53:41
:
: JAVIER LUKITO HUSIN

540 Etiket

: Jl. Mahoni Utama F1/32 Rt. 005/009, Kel .Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, JakartaBarat, Provinsi DKI Jakarta. , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750
: MT Endah Martiningsih S.H
: Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELIX BILLIARD dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, kuning emas.
: 41
: ===Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan; Jasa penyediaan
konten permainan melalui online; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa
persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Organisasi, mengatur
dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; informasi mengenai permainan olahraga; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; mengatur, mengadakan dan
mengorganisir turnamen permainan online; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan kamar biliar;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027650
: 14/04/2022 12:54:41
:
: WILLY YEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KWENI NO.35C RT004 RW010 KEL.GROGOL SELATAN, KEC.KEBAYORAN
LAMA, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPONTAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, COKLAT, KUNING DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Sediaan untuk menghancurkan
fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur,
herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bakterisida; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida
untuk keperluan pertanian; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; rodentisida; sediaan insektisida; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan
untuk pembasmi hama; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027651
: 14/04/2022 12:55:15
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunstiff
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Orange, Hitam, Putih

740

540 Etiket

Halaman 684 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027652
: 14/04/2022 12:55:19
:
: David Desria Chandra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jatinegara Indah f4/19, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: oe_lama
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, putih
: 30
: ===Biji kopi; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu ayam goreng; Coklat terbuat dari bahan campuran
antara dark cokelat dan buah mangrove; Jus jahe [minuman]; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman jahe (teh
jahe); Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng
tepung isi keju); Permen Jahe; Roti kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; acar jahe
[bumbu]; bumbu olahan [bumbu]; campuran kopi; coklat pasta; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; jahe [bumbu]; jahe bubuk
untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; krimkrim coklat; kue jahe; lada [bumbu]; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman
kopi; minyak kopi; penyedap kopi; perasa kopi; produk-produk kopi; roti jahe; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; 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; teh jahe; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIRYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

: 1
: ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan
kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

: DID2022027653
: 14/04/2022 12:55:32
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 685 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027653
: 14/04/2022 12:55:42
:
: ACHMAD AL DHAHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Kacang VI/74, RT.014, RW.005, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NZ TAILOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold dan Putih
: 40
: ===memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan
khusus; penjahit khusus; penjahitan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027654
: 14/04/2022 12:57:29
:
: WAHYUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUMBERJO RT:03RW:08 JAMBEWANGI Kec.SELOPURO Kab.BLITAR
, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH OLEH OLEH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, PUTIH HITAM MERAH HIJAU COKLAT
: 30
: ===Kue berbahan dasar tepung; Kue semprong; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027655
: 14/04/2022 12:58:07
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHEIKHA CHARCOAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===Tembakau molase; rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027656
: 14/04/2022 12:58:14
:
: DIDIN SELASO, SKM. MH

540 Etiket

540 Etiket

: PRM Bumi Bahtera Indah Blok G No. 1, RT/RW: 003/000, Kel. Campang Raya, Kec.
Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Halaman 686 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SLA-MED INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 10
: ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat untuk pernafasan buatan; Aparatus pernapasan medis; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan
penyakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027657
: 14/04/2022 12:59:25
:
: LENDY TRINANDA RIZALDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ciherang Gede RT.002/002, Ciherang - Dramaga, Bogor - Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Gaizka
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam dan Putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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 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); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; 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; 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 Pembersih; 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 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 lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); 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 pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion

740

Halaman 687 dari 872

pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; 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); Masker wajah untuk kuli berminyak; 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 pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; 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; 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; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; 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 kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; 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; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; 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; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; 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; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
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;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen binatu komersial; 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 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; eau de parfum;
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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; 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]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; 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 mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; 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 basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain make-up dari kapas; 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 untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona 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 pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; 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 dasar
bedak; 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 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 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion 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 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 pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
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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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak 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 dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan
dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan
dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri
umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender 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 pelindung matahari
[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 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; 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; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan
abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pencuci tubuh (sabun) bayi; 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; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; 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; 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; 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
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; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; 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]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
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untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk 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 manikmanik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep 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 binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; 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 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 gigi;
sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; 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 rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan rambut; 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 membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit 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, wangiwangian, 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 gigi; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); strip pemutih
gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; 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 berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; 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]; 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 deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; 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; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Halaman 691 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027658
: 14/04/2022 13:02:09
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANANTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027659
: 14/04/2022 13:02:41
:
: PT. JAGAPATI TEKNOLOGI KREASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Italian Walk Blok J25, Mall Of Indonesia, Rt.012 Rw.019, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: USAHO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua
: 35
: ===Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang orang lain melalui
situs web (website); Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027660
: 14/04/2022 13:03:09
:
: PT. MEROKE TETAP JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MH. THAMRIN NO.67, 67A, 67B Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan
Kota, MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara, 20211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MerokeFLEX-B
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Oranye
: 1
:
===Biostimulant untuk tanah; Hasil-hasil biokimia yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan berarti
untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; 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; bahan kimia pengkondisi tanah; cairan stabilisasi tanah; campuran kimia untuk tanah; campuran kimia untuk
tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian; kondisioner kimia

740
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tanah; pupuk; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027661
: 14/04/2022 13:03:28
:
: RIDHO NURSYAMSU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kutu Ngemplak, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORII
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027662
: 14/04/2022 13:04:24
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunstiff
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027663
: 14/04/2022 13:04:37
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JARVIS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam

Halaman 693 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===
: DID2022027664
: 14/04/2022 13:05:45
:
: JEANNY RISMAHITA PRAWIRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP SHANGRILLA GARDEN BLOK B2 NO. 7 RT 001 RW 003 KEL/DES.
TANJUNG PINGGIR, KEC. SEKUPANG., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SQAL BEUATY CARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH & TOSCA
: 3
: ===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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan
kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim
wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak
parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh
(sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; sabun kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; 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; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022027665
: 14/04/2022 13:05:46
:
: Ni Gusti Made Romiandayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Udayana II No 06 RT 003 RW 001 Kel/Des. Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten
Buleleng, Bali, 81153
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SVAH KEINA BEUATY
:

540 Etiket

Halaman 694 dari 872

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HIjau keabu-abuan, Emerald Green & Coklat Muda
: 3
: ===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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion
setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; 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; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===
: DID2022027666
: 14/04/2022 13:06:09
:
: NURHAYAT AWAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN III RT000 RW003, KEL. KETANG BARU, KEC. SINGKIL, Kota
Manado, Sulawesi Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TIEN GLOW BEAUTY TGB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, GOLD, SILVER, BIRU, HIJAU, PINK, MERAH ABU-ABU, KUNING
: 3
: ===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

740

Halaman 695 dari 872

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 nonmedis; 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 garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-inone; 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;
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Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
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);
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Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi 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 rollon; 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
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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
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,
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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 nonobat 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
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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,
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
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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 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
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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 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
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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,
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; sediaansediaan 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-
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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 nonobat; 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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027667
: 14/04/2022 13:09:36
:
: Evi Kristine Sebayang

540 Etiket

: Jl. P. Bangka No. 384, RT005/RW016, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Poyswear
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Label merek putih dengan latar berwarna Senduduk (Mauve)
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Celana 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; 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); alas kaki; celana kasual; celana kulit; chullos [topi dengan penutup telinga]; karet [alas kaki];
legging [celana panjang]; legging menjadi 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; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu bersepeda; sepatu keriting; sepatu kulit; sepatu
renda; sepatu santai; sol untuk alas kaki; topi mode; topi rajut; topi rajutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXXFOSAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027669
: 14/04/2022 13:10:12
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AL DUKHAN CHARCOAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 4

: DID2022027668
: 14/04/2022 13:10:04
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 706 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===arang [bahan bakar]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027670
: 14/04/2022 13:11:06
:
: RAGIL SETIAWAN

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GANG MAWAR RT6 RW12 DS. KEJAPANAN KEC. GEMPOL KAB. PASURUAN
67155
, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FU'LIDI88
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, KUNING
: 30
: ===Mie Lidi (Lidi-lidian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022027671
: 14/04/2022 13:12:01
:
: IGNASIUS CHARLES ANGLIWARMAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SERNARU RT 004 RW 002 KELURAHAN WAE KELAMBU KECAMATAN
KOMODO, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Labuan Bajo + logo/lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hijau
: 30
: ===Beras; Beras organik; Beras untuk bubur; Biskuit coklat; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Tepung jagung; beras
hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; coklat; coklat instan; jagung giling; kue basah; kue coklat; kue pastry; kue untuk
makanan ringan; permen coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027671
: 14/04/2022 13:12:01
:
: PT. MEGA PAYUNG MAS SAKTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.170, Ruko Permata Kota Blok Q12-15 Pejagalan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WINPU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 16
: ===Buku agenda; Cairan penghapus; Isolasi kertas; Jepitan kertas; Map [alat tulis menulis]; Pena tarik; Pulpen; Selotip kain;
Selotip timbal ganda; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat arsip (keperluan kantor); alat dan mesin penjilid
buku [peralatan kantor]; alat penjepit kertas; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); album; amplop; bahan
dan alat menulis dan menggambar; bahan penjilid buku; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bantalan
stempel; barang cetakan; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; buku catatan; buku gambar; buku saku/buku
kecil; buku tulis; buku-buku telepon dan alamat; cat air; file dokumen [alat tulis]; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; huruf cetak [angka dan huruf]; isi ulang untuk pulpen; jangka untuk menggambar; kapur tulis; kertas HVS;
kertas karton; kertas pembungkus; klip kertas; kotak pena dan pensil; krayon; kuas cat; lakban; lem kertas; mesin peraut pinsil

740

Halaman 707 dari 872

elektrik atau tidak elektrik; mistar / penggaris persegi untuk menggambar; paku payung; pelubang kertas [keperluan kantor];
pena untuk menulis; penggaris; penghancur kertas; penghapus karet; penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus
pena; pensil gambar; pensil mekanik; pensil warna; piring cat air seniman; pita tinta untuk printer komputer; rautan pensil;
selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; stapler [keperluan kantor]; tempat pena dan pensil; tinta*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027672
: 14/04/2022 13:12:49
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunadvance
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027673
: 14/04/2022 13:13:36
:
: TJERLANG MUNIR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Daan Mogot Km. 1 No. 9F, RT/RW: 011/004, Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11460
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETRA PROPERTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu
: 36
: ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027674
: 14/04/2022 13:14:16
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

Halaman 708 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAFAEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027675
: 14/04/2022 13:16:04
:
: SUSAN OKTAVIANI BUDIMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. HOS. Cokroaminoto 18 Link. Kulon Pasar Rt.002/011, Jember Kidul - Kaliwates,
Jember, Jawa Timur, Kabupaten Jember, Jawa Timur
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PAPERPRINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
: ===Adaptor untuk audio dan video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator suara; Alat pelindung diri dari ancaman
bahan biologis; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital
Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio;
Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat penerima suara dan gambar
video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat perangkat
lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; 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 yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan
suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; 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-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Aparatus audio kendaraan bermotor; 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 dan instrumen, semua untuk
memproses, menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan,
memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu; Aplikasi digital
reimbursement; 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
mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen,
audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol
mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk
kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk 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 yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk
pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file
audiovisual.; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio
video visual; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baju Alat Pelindung Diri; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan
dengan listrik; Bingkai pendukung busbar; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD yang
direkam sebelumnya; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CDROM, 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; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; 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, CDROM, 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;
Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram yang memuat program komputer; Catu daya penstabil
tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Chip komputer di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip prosesor semikonduktor; DVD; DVD (Digital Versatile Discs);

740

Halaman 709 dari 872

DVD dan disk kompak 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 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; Die prosesor
kemasan dan casing; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio,
pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk 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; Dompet elektronik yang
dapat diunduh; Drive DVD; 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 olahraga dan budaya; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan
buatan; GPS navigasi dan petunjuk, pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam,
dan perangkat jaringan komunikasi nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Headset amplifier dengan fitur
audio link ke smartphones; Hygrosta; Inverator; Inverter untuk catu daya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam
tangan pintar (pengolahan data); Kabel audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel ekstensi speaker; 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-kabel elektrik datar yang lentur; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kartu SIM; Kartu dengan sirkuit terintegrasi di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit
elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; 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; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kasing DVD; Kasing telepon selular; Kendali
jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD
pra-rekam; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi
nirkabel, antena, dan baterai; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan,
informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual;
Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung,
perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer navigasi mobil; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Kotak juke musikal; Kotak speaker; Laporan
elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layar LED
untuk laptop; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip
video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; 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 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 instrumen pengukur
atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mikroprosesor; Mikroprosesor di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur
sangkar untuk mengukur; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; 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;
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;
Papan sirkuit audio-video; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat;
Pembaca digital; Pembakar DVD; Pembawa suara; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3;
Pemutar dan perekam DVD; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Penghubung audio; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah dalam laboratorium
di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian
ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau
keperluan penelitian di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan keselamatan
yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; 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 kromatografi untuk analisa cairan dan gas
untuk keperluan industri; Peralatan memori komputer; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan
headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi, mereview dan
menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan kesehatan dan
kebugaran tubuh; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan
gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; 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
merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian
genetika dan keperluan ilmiah; Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat elektronik digital untuk merekam,
mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio, gambar dan video; 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 input dan output komputer; Perangkat keras USB;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sekuensing genetik populasi, unit perawatan
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intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik, penelitian kanker genetik, agrigenomik, dan penelitian klinis dan
translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi
dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan, membagi, dan
memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik dan genetika
asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan, mengakses, menampilkan,
berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas digital dibidang genomik; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan
dan digitalisasi informasi grafis audio dan video; 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 dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer
melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak
komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia;
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
keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk
digunakan dalam menyediakan komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk
komputasi awan; Perangkat keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer
untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah;
Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat lunak
aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; 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
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten
audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; 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 dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mencocokkan para pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; 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 perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
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 sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi informasi
transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon selular,
perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer 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 digunakan dalam meninjau,
menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam streaming
konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan
pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan pertunjukan elemen audio, video
dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak
komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk
komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan
memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; 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 mengirim, menerima,
memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat
lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca
suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer
untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
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lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer
untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis
atas data; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik
digital seluler; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen
portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses,
melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam
bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk
terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi
rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak
telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen
secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat
lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat
elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; 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 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 untuk manajemen inventaris berbasis
blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi
pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single
sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan
pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang
periklanan dan pemasaran digital; 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 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 speaker atau audio; Perangkat telekomunikasi, yaitu
satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; 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 lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas pemantauan air dan
perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan
dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; 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); Perekam DVD; 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 pemantauan air dan
perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei,
fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; 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;
Pheriperal audio; 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
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 memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh, 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; Plotter; Power inverter; Probe untuk penguji sirkuit terpadu,
semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano,
sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk
menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya,
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mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer
dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk
peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler,
pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang
memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal
yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal
di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu,
sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol
sinyal; Profesional speaker sistem; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program
perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program permainan video interaktif yang dapat
diunduh; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; 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 di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan
dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas
bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik
dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang
menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik;
Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk komputer
laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sekuensing generasi berikutnya (NGS) prosesor data bioinformasi skuensing
generasi berikutnya di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat; Sepatu untuk
perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman
dan sepatu pengaman; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang
kripto; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; 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
memori untuk komputer; 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 pencitraan video;
Sistem pengeras suara; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Speaker
[peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan
suara; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa
komputer; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video,
audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan
pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan
menerima teks, data, gambar, file audio; Tiang speaker; Timbangan; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Unit head (kepala) audio visual; Unit transmisi audio; 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; adapter jaringan komputer;
adaptor untuk laptop; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; alarm asap; alarm gas; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan untuk
digunakan dalam industri; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat dan instrumen
pensinyalan; alat fotokopi; 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 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 magnetic
resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat pelindung diri (APD); alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembayaran elektronik dan terminal
untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh;
alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi ranjau; alat penerima audio dan video; alat pengajaran
audiovisual; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen
jaringan; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur volume aliran udara; alat penulis sandi
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magnetik; alat telegraf manual; alat untuk menganalisis gas; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan
penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
kuantum resonansi magnetik; 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 microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena sinyal radio; aparatus dubbing audio;
aparatus peralihan audio; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus untuk merekam, transmisi ,
memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar;
aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; 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 untuk memungkinkan pengumpulan dan
pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data
tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak ponsel yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi
medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk
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 yang
dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive);
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 seluler yang dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio
visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; audio dan video analog dan rekaman digital
pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; bahan dan
perangkat semikonduktor, yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; bantalan lutut untuk pekerja;
baterai eksternal portabel; baterai laptop; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; benda pelindung pakaian untuk
dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung
tangan keselamatan; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; box speaker; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film
untuk anak yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram padat audio-video; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case untuk compact disc atau DVD; catu daya
elektronik untuk motor listrik; catu daya tegangan rendah; catu daya, listrik; cermin untuk memeriksa pekerjaan; chip enkripsi
nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token blockchain; chip silikon; cincin pintar;
compact disc [audio-video]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; countertops laboratorium; daun
jendela [fotografi]; daun jendela untuk kamera; deck dubbing cakram audio dan video; detektor gerak; detektor radon; disk
audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk
rekaman kosong; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan
untuk aplikasi blockchain; driver speaker; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan ponsel untuk kendaraan;
duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer;
earphone nirkabel; earphone untuk radio; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; equalizers
[peralatan audio]; face plate untuk telepon selular; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat
diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan
orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi
yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter
apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file video dan audio yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu
buku audio anak yang dapat diunduh; film slide, terbuka; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave; filter masker pernapasan non medis; filter untuk
masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; frame monitor komputer; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gembok, elektronik; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator sinyal; groupware komputer;
gulungan [fotografi]; gulungan magnetik; gulungan untuk kamera; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang
menggabungkan mikrofon; hard disk untuk komputer; headphone nirkabel; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; helm hoki; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; higrometer; hologram yang dihasilkan
komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; indikator kecepatan; indikator
kemiringan; instrumen dan mesin uji material; instrumen komunikasi satelit; instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi
melalui satelit; instrumen pengujian material; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen telekomunikasi digital;
instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; insulator untuk listrik; inverter surya; isolator sinyal
proses; jam tangan pintar; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam waktu terkomputerisasi dengan
pengenalan sidik jari; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; jeck konektor
untuk keperluan audio; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel
listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel magnet; kabel mikrofon; kabel modem; kabel relay radio; kabinet untuk speaker;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata olahraga; kacamata pelindung debu; kacamata
pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar; kacamata salju; kacamata ski; kaliper geser; kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera yang diaktifkan gerak; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartu
[RAM] memori akses acak; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu
debit yang dikodekan secara magnetis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang
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dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu sirkuit terpadu; kartu telepon magnetik;
kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan;
kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio
digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kasing komputer; keyboard
komputer; keyboard laptop; keypad komputer; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; komponen audio; 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 audio, yaitu,
sistem suara dengan teknik khusus; komputer mikro; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel; 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; kondensor mikroskop; konektor audio mobil; 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; 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.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh;
konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi
ventilasi; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; kosong rekaman DVD; kotak geser [alat ukur]; kotak musik, perekam
dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kunci listrik
dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci magnetik; kurung pemasangan speaker; label
dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label magnetik; label
yang dikodekan secara magnetis; lampu mikroskop; lampu sinyal; layanan webcast, webinar, studi kasus, file audio, dan video
yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud
computing; layar LCD untuk laptop; layar gambar bergerak; layar radiologi untuk keperluan industri; lensa makro untuk
kamera; lensa pembesar; lentera sinyal; lonceng sinyal; loudspeakers; magnet; magnet untuk keperluan industri; manipulator
untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk
perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung;
masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan
untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
media data magnetik; media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat
diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang
fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; media perekaman digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual, semua
yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan
semikonduktor, hard drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik
memori, DVD, CD, optical disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk
yang menampilkan berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil
yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio;
meja pencampuran audio dan video; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mesin dan peralatan
radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; mesin hitung dan penyortiran uang; meter daya frekuensi radio;
meter kecepatan; meter kelembaban; meter millivolt; microfiche; microphone listrik; mikrofon; mikrofon handsfree untuk
ponsel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikroskop; mikroskop untuk operasi;
mikrotom; mirror [optik]; mixer daya [peralatan audio]; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; modem; modem untuk
jaringan komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor
audio bayi; monitor komputer; 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 kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard
komputer dan motherboard; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; operator data
yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil
gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pager radio; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk
penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang
di bawah air; paket perangkat lunak komputer; panel kendali; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan sirkuit audio; papan sirkuit
listrik; pasang pengukur; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pelampung sinyal; pelindung dan
penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung
wajah, selain untuk tujuan medis; peluit olahraga; pemancar audio; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima
satelit; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar portabel; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar
sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi;
pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk
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memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio;
pembaca kartu pintar; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca strip magnetik; pembawa data magnetik dan
optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemindai termal; pemisah
magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemutar DVD portabel; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang
mengggabungkan memori IC; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar dan perekam cakram optik
untuk data audio, video dan komputer; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil;
pemutar video dan audio digital serta perekam; pencari jangkauan; pencari kedalaman laut; penerima audio; penerima audio
dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima komunikasi data; penerima komunikasi radio portabel;
penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar dengan amplifier; penerima radio untuk digunakan di mobil; penerima
radio untuk kontrol jarak jauh; penerima suar; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengatur waktu telur;
pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali komunikasi; pengeras suara audio; pengeras suara
audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier
built-in; penggabung udara; penggandeng sinyal; penghapus pita magnetik; pengisi daya listrik; pengontrol elektronik digital
untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; penguasa yang
membesar; penguat frekuensi audio; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; penguji alarm asap; penguji speedometer;
pengukur cincin induk; pengukur hujan; penjaga mulut untuk olahraga; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker;
penutup baterai; penutup dan cases pelindung untuk laptop; 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; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk perenang; peralatan audio; 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 audio dan video untuk kendaraan; peralatan
audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan; peralatan
audio visual; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
untuk penelitian ilmiah di laboraturium; 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 yaitu headphone dan speaker; peralatan interpretasi simultan; peralatan keamanan untuk
memancarkan sinyal video; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses
video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal
video; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan komunikasi radio point-to-point; peralatan komunikasi radio
saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan laboratorium untuk memotong
spesimen; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan penerima
dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan portabel untuk menerima transmisi
satelit; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reproduksi video; peralatan stereo; peralatan telekomunikasi
portabel; peralatan telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler;
peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan untuk transmisi via satelit; 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 audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan
pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; 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, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat enkripsi;
perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio
dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio
di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk
mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit,
membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap,
mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak jauh; 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 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 perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
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mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan
memecahkan masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat
keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan
berkas media; 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
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset digital (digitized
asset); perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; 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, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; 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 token keamanan; perangkat
komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi
nirkabel, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer
yang berisi fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan
jaringan; perangkat komunikasi satelit; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wicara; perangkat
lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; 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 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 seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; 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 bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses
transaksi keuangan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen
informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak,
berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan oleh karyawan
untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data
tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak
dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; 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 aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai
dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras
untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber
daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak grafik komputer;
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 untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan
teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu,
untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk
mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk 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 menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; 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
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual
dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
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 permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video
dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan
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produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai
dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; 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 manajemen kas; 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 dan melacak produk yang dilacak blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik
menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi
pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi
virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus;
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 komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; 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 dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi 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 konferensi video dan audio; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan
dalam melacak dan menghasilkan laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan,
penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CDROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di
bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan;
perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler;
perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak platform
blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; 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 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
teknologi blockchain; 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 memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses,
membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses
pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam 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 mengelola 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 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 digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi 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 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 platform keuangan elektronik; perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak
untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai
application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak;
perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan
pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk digunakan sebagai perangkat lunak application
program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk konversi
mata uang; perangkat lunak untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen
keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi
dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang
didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset)
terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); 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
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accounts); 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 kripto 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 membuat token yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau
ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi
dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer
komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk memodifikasi dan
memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; 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; perangkat lunak untuk
memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan
menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit;
perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengatur gambar,
video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; 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
konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual,
foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; 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 mengelola
mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk
mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak
untuk 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; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi
informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan
komputer global; 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, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; 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 mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan, mentransmisikan, dan
berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; 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; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat
lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global
dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk transaksi
pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; 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 untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk
tujuan keamanan; 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 dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk
mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan
di bidang pengujian penyakit menular; 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 digunakan sebagai token
keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran,
nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks,
menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses pembayaran elektronik; 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 mengaktifkan konektivitas internet; 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 mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai,
menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk,
transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas
konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak sumber;
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 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 digunakan dalam
mengaudit 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 memfasilitasi kemampuan pengguna untuk
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melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, 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; 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 manajemen jaringan; perangkat memori komputer; perangkat penerima untuk koneksi ke
jaringan komunikasi; 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
selektor saluran audio; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi,
telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; 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 jaringan telepon; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; 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; perekam audio; perekam audio digital; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam pita
video; perekam video dan suara digital; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon
selular; 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 proyektor lembar transparansi; perlengkapan speaker; permainan audiovisual pada
platform perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel; pickup
suara elektronik untuk gitar dan bass; pintu lemari magnetik menangkap; pipet laboratorium; 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 pengembangan piranti lunak; piranti lunak untuk pengembangan ion; piringan cakram dan cakram audio prarekam yang menampilkan musik; pita magnetik; 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; 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 [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; power amplifier
profesional; power audio mobil; preamplifiers; 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 yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses
dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer;
program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak komputer untuk
integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program televisi yang dapat
diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak);
program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif
untuk anak; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor
sinyal untuk speaker; prosesor suara multichannel; proyektor geser; radar patroli maritim; radio; radio laut; radio
menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio
transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan
dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome
[kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer;
rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rana melepaskan [fotografi]; regulator cahaya [peredam],
listrik; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video
menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang dapat didownload
berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam
sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik,
cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan
pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk
anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat
diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; 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 musik; rekaman piringan hitam,
kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman suara dan audiovisual yang
dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; 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; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater frekuensi radio; repeater multiport; resistor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; rilis rana untuk kamera; router jaringan komputer; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakelar jaringan
komputer; sakelar kelembaban; sakelar listrik dan elektronik; sakelar pemutus; sakelar suhu; saklar elektronik untuk mengganti
sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; salut lindung untuk kabel listrik; sampul pelindung untuk
perangkat reproduksi audio; sarung untuk laptop; sarung tangan neoprene, masker; scanner genggam; sekering audio mobil;
sekrup mikrometer untuk instrumen optik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; sensor gerak; sensor gerak untuk
lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor kelembaban; sensor suhu pendingin; sensor
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termal; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk
digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk
perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio;
simulator pelatihan olahraga; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene untuk
kendaraan; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain
untuk penggunaan medis; sistem audio mobil; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik
digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem interpretasi simultan; sistem
keamanan dan pengawasan di perumahan; sistem loudspeaker; sistem operasi komputer; sistem pengeditan audio dan video
terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur,
memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan
dengan pengeras suara; sistem suara hi-fi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan;
smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling;
speaker; 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; speakerphone; speedometer untuk kendaraan; spherometer; stand audio speaker; stand loudspeaker; stasiun
pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; suar radio; switchgear listrik; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tali kacamata;
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; tanda-tanda, bercahaya;
telemeter; telepon modular; telepon radio; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer notebook;
tempat speaker audio; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk piringan hitam; template yang dapat diunduh untuk mendesain
presentasi audiovisual; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan
pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komunikasi portabel untuk digunakan
sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; tiangtiang untuk antena nirkabel; timbangan gantung untuk menimbang ikan; tingkat semangat; topeng selam kulit; transceiver
multiport; transceiver radio; transformator listrik; transistor efek medan galium nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan
taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi; tuner radio; ukuran roh; unit
kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita
magnetik untuk komputer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer
multimedia yang dapat diunduh; video yang direkam sebelumnya; visor untuk perlindungan tukang las; wafer silikon; wafer
silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wirelless portable speaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027732
: 14/04/2022 14:26:14
:
: MARDIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sindanglaka RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Sindanglaka, Kec. Karang Tengah,
Kab. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HFN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 14
: ===bros perhiasan; gelang identifikasi [perhiasan]; kalung [perhiasan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022027733
: 14/04/2022 14:29:51
:
: PT. KURIOS PANGAN SENTOSA

540 Etiket

540 Etiket

: Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit ABCD, Jl. Letjen S. Parman Kav 22 – 24
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dhanu Wardhana BA.,
: Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: KAZUHIRO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; 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 restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung
makan; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan katering untuk menyediakan
masakan Jepang; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027734
: 14/04/2022 14:30:33
:
: GALANG RIZKY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cilendek Timur 002/005 Cilendek Timur Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat,
16112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Glozzy Clean
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, hijau
: 1
: ===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
perawatan dan pemeliharaan otomotif; kimia pembersih mesin otomotif; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027735
: 14/04/2022 14:30:37
:
: IIN FARISTIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kali Opak 48 RT 02 RW 02 Pakunden Sukorejo Blitar
, Kota Blitar, Jawa Timur, 66122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MINTSANA+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM HIJAU MERAH PUTIH
: 30
: ===Daun Mint Kering (bumbu); permen rasa mint; seduhan daun mint; teh peppermint===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027736
: 14/04/2022 14:35:06
:
: FRANSISCHA THERESIA

540 Etiket

: Jl. Babakan Jeruk III No. 78, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LITTLEBEBESHOP
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Kuning muda, hijau, coklat, jingga, merah muda dan merah muda
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 21
: ===Botol gelas; 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; Sendok kue tart; Sendok saji dari plastik; Spons gosok; Tumbler [gelas minum]; alas piring dari
karet; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; botol; botol
air; botol minum; botol pendingin; botol untuk minuman; botol-botol plastik; cangkir kue silikon; cangkir minum anti tumpah
untuk anak-anak; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anakanak; celengan, bukan dari logam mulia; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; gelas [wadah minuman]; gelas dan
mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas pencampur [pengocok]; gelas sikat gigi; kain untuk membersihkan botol bayi;
kendi susu; kotak pil, bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak sabun; kursi toilet untuk anak-anak; mug,
bukan dari logam mulia; panci susu; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; penjepit sayur; peralatan makan untuk bayi
dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali
garpu, pisau, dan sendok; piring meja, bukan dari logam mulia; piring sayuran; piring tahan oven; pispot untuk anak-anak;
sarung tangan oven; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji sekali pakai; sendok
untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gosok; sikat kuku; singkatan
mandi bayi portabel; susun susu, dioperasikan dengan tangan; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sabun; wadah
sabun; wadah sikat gigi===
: DID2022027737
: 14/04/2022 14:36:38
:
: GOENAWAN SIJOATMODJO, SH.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Sutera Magnolia No. 30, Alam Sutera, RT.001 RW.005, Pakulonan, Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLEAN-MATIC + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Hijau, Putih
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Pembersih kaca; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas;
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; pembersih tangan; pemutih cucian; sabun cuci tangan;
sediaan cucian dan pemutihan; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan lantai; sediaan pemutih untuk keperluan
domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pencucian dan pemutihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027738
: 14/04/2022 14:43:11
:
: PRAYOGA HERIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jati No 1 LK 1 RT 007 RW 000 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan
Kedamaian,,, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YARÉ SKIN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Toska & Abu Tua
: 3
: ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan

740

kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; 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 kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up

Halaman 723 dari 872

[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027739
: 14/04/2022 14:44:40
:
: CV. FENIE JAYA SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Griya Satria Blok N No 01, Kel. Dampyak, Kecamatan. Kramat, Kab. Tegal,
Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VA_TIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027740
: 14/04/2022 14:44:43
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAN ROYALS INTERNATIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===Tembakau molase; rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027741
: 14/04/2022 14:46:58
:
: DEMY

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Mediterania G 2 Tower E-25 EL, RT.003/RW.005, Kel. Tanjung Duren
Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOSPRO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hijau
: 4
: ===bahan bakar hidrokarbon; minyak industri; minyak mineral; minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan
perdagangan umum; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak penembus serba guna;
minyak putih; minyak untuk keperluan umum; parafin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022027743
: 14/04/2022 14:47:14
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT Bank Ina Perdana Tbk

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Ariobimo Lt. Mezzanine Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-2 Kav 5 RT 010 RW
004, Kuningan Timur Setiabudi , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bina BANK INA Digital + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, biru
: 9
: ===Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan

740

elektronik, mobile dan online; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Dompet elektronik yang dapat
digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Mesin pembayaran; Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik,
yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran
elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik
termasuk smartphone, tablet dan laptop; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan pengecer,
pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk
memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan
aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik
dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; alat untuk memproses pembayaran
elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran;
aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat
mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; 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; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi
dan alat pembayaran (electronic data capture); perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; 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 perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; 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 manajemen kas; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; 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 mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengelola
transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang
memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan
berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; 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
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 dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan
elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat
diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang;
perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak, yaitu, platform
keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA,
dan lingkungan berbasis web; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana
pembayaran; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan
nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran
secara elektronik dan nirkabel; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; terminal pembayaran elektronik; terminal untuk memproses
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pembayaran kartu kredit secara elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027744
: 14/04/2022 14:49:29
:
: Yusak Wijanarko Budiman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Kauman, RT 006, RW 001, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FERMENFEED XTRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Ungu
: 31
: ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan
penambah rasa dalam pakan ternak; Beras untuk pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Pakan ternak;
Pur (Pakan Ternak); konsentrat untuk pakan ternak; sediaan untuk pakan ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027745
: 14/04/2022 14:52:17
:
: ULUL MUSYHIDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SIRAMAN RT 04/RW 05 KEC KESAMBEN , Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEROJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, KUNING
: 30
: ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;
Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Olesan
manis (madu); air madu; gula madu herbal; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah
[pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; saus madu mustard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027746
: 14/04/2022 14:55:34
:
: ika pratiwi syamsibar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. kutacane selatan no.30 bukit baruga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLAME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit;
Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan
nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan ringan
untuk bayi; 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

740

540 Etiket
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untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar
empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung
obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym
dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman 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; Minumanminuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk
digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; Vitaminvitamin, 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;
antioksidan [suplemen makanan]; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung
trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet;
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;
enzim untuk suplemen diet; kasein untuk suplemen diet; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; 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;
makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet untuk penggunaan
medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman
nutraceutical; minuman obat; 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 untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; probiotik
digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; protein untuk suplemen diet; sediaan
nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen diet;
suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet spirulina; 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 minuman;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran;
suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
minuman kolagen; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam
paket yang sudah ditentukan sebelumnya; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan
untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: D102022027747
: 14/04/2022 14:55:42
:
: Azza Nur Fadilah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jaya Wijaya 9 RT.001, RW.001, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur, 69116
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 727 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MALINGGO + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING
: 30
: ===kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027747
: 14/04/2022 14:55:42
:
: Suhandoyo Banawi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 301 RT 008/ RW 001 Kel. Pudakpayung Kec.
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEPALA IKAN PAUS + Gambar/Logo
: KEPALA IKAN PAUS = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Bubuk untuk membuat roti; Emping (kerupuk dari melinjo); Kakao; Kecap; Ketumbar
Bubuk (Bumbu); Merica bubuk; Meses cokelat; Mie; Pala bubuk; Tape Ketan; Tauco; Wafer (kue); bahan pengganti kopi;
bihun; biskuit; bubuk coklat; cuka; garam; garam untuk memasak; garam, mustard; gula; gula, madu, sirup; kerupuk ikan;
kerupuk udang; kopi; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); lada bubuk (bumbu); madu; mie goreng; mie kering; mie telur;
misoa; ragi; ragi, baking powder; saus mustard; saus tomat; sohun; tapioka; teh; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; terasi; wafel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027749
: 14/04/2022 15:02:00
:
: HARTONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. YUDHISTIRA BLOK C1 NO.22, RT 4, RW 7, TEGAL ALUR, KALI DERES, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORIFUMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih.
: 12
: ===Karet shockbreaker untuk kendaraan; Klakson untuk sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip);
Stang (bagian dari kendaraan); Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; gear box untuk kendaraan darat; gearing
untuk kendaraan darat; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; klakson untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper
beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut untuk sepeda motor; rantai kendaraan bermotor; rantai roller untuk
sepeda motor; rantai sepeda motor; stang setir; tromol; velg jeruji; velg racing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2022027750
: 14/04/2022 15:03:05
:
: FRANSISCHA THERESIA

540 Etiket

: Jl. Babakan Jeruk III No. 78, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

: Merek Kata dan Lukisan
: LITTLEBEBESHOP

Halaman 728 dari 872

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning muda, hijau, coklat, merah muda dan putih
: 35
: ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa
penjualan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa toko; Layanan penjualan ritel
online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); layanan ritel online; pengecer toko serba ada; supermarket; toko; toko grosir; toko retail yang
menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027751
: 14/04/2022 15:04:58
:
: Christopher Bryan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bendul Merisi Selatan 4/25, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60239
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sooji
: Sooji berasal dari nama korea yang artinya kesopan, keanggunan, kebijaksanaan, kecerdasan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu Coklat
: 30
: ===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Kue; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Kacang Spesial; Kue mochi; Kue pisang;
Produk kue dan kembang gula; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Roti kue-kue semprit; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; es krim; es krim buah; es krim softserve (hidangan penutup); es krim tanpa-susu; kue almond; kue coklat; kue es krim; kue gandum; kue keju; kue kering beku;
kue muffin; kue pai; kue pastry; kue sus; kue tar lezat; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; makanan
penutup es krim; makaroni [kue kering]; petits fours [kue]; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras
tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027752
: 14/04/2022 15:08:12
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliunplus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 22
: ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027753
: 14/04/2022 15:10:08
:
: Deddy Wijaya dan Deciana Gunarso

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Pulo Indah, Blok U.1 No. 21, Penggilingan, Cakung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BANG KUBIL & GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau
: 43
: ===Bar; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan
dan minuman; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan jus bar; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; lounge===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027754
: 14/04/2022 15:10:36
:
: PT PERMATA FOOD INDONESIA

540 Etiket

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT 10 / RW 11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
: SIP R LAW FIRM No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
: ===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 kacang; Gulali; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan
teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kopi gula aren; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Makanan ringan berbahan
dasar beras [kembang gula]; Olahan yang terbuat dari gula; Produk gula-gula dan kembang gula; Puding dari telur, susu dan
gula; Tepung gula; almond berlapis gula; bahan pengganti gula; biji kopi dilapisi gula; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula;
chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi
kue yang terbuat dari gula-gula; es gula-gula; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula
buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula jarak; 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 (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal;
gula-gula untuk makanan; kacang dilapisi gula; karamel keras berlapis gula; kembang gula; membalikkan gula; mizo-yokanno-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula];
pastilles gula berbusa; permen bebas gula; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gulagula]; potongan gula kristal [gula-gula]; stick liquorice [gula-gula]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk
menghias kue; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula);
yogurt beku [es gula]; zephyr [gula-gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027755
: 14/04/2022 15:12:38
:
: VIVI RESTYANA MAHARANI

540 Etiket

: JALAN KEDAWUNG 25 G / V; RT 005 RW 005; KEL. TULUSREJO KEC.
LOWOKWARU , Kota Malang, Jawa Timur

Halaman 730 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VRM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Pink
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; 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; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; dompet dari kulit atau kulit
imitasi; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; kotak kulit atau kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi,
dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit,
dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan
dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi;
tas bepergian dari kulit imitasi; tas kulit imitasi; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas yang terbuat dari kulit imitasi;
tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027756
: 14/04/2022 15:15:02
:
: PT Bank Ina Perdana Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Ariobimo Lt. Mezzanine Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-2 Kav 5 RT 010 RW
004, Kuningan Timur Setiabudi , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bina BANK INA Digital + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, putih
: 42
: ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Menyediakan jasa otentikasi
pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi
pembayaran melalui dompet digital; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar,
komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan
perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem
analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem
komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan
dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi
dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa
dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem
komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel
pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan
kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli,
memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan /
atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan
transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi
keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan
menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses,
mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan
asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting
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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; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; layanan komputer dan
teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan keuangan; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan
melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk
menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; penyimpanan informasi keuangan secara
elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027756
: 14/04/2022 15:15:04
:
: Amazon Technologies, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 410 Terry Ave N, Seattle, Washington 98109, United States of America
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MONITRON
: MONITRON = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 37, 38, 9, 42
: ===jasa pemeliharaan dan perbaikan; perbaikan dan pemeliharaan mesin industri===
===menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses ke jaringan komputer; transmisi data elektronik===
===Peralatan untuk pengiriman data; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat
lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; alat pengembangan perangkat lunak komputer;
alat sensor; hub jaringan komputer; peralatan pengolahan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras komputer; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; sensor getaran; sensor suhu===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; hosting
cloud untuk database elektronik; hosting konten digital di Internet; jasa komputasi awan; penyediaan sistem komputer virtual
dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; penyewaan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027757
: 14/04/2022 15:16:34
:
: SUWANDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Golf Lake Residence Jl. Atlantic City 8 No. 15, RT 009 RW 018, Kel. Cengkareng
Timur, Kec. Cengkareng,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHIGAR CHICKEN GARLIC & LUKISAN
: CHIGAR CHICKEN GARLIC Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 29
: ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam Rica Rica; Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam potong
dalam kemasan; Gulai ayam; Makanan ringan ayam goreng; ayam; ayam goreng kremes; ayam goreng tepung; ayam
panggang; ayam yang diolah; daging ayam; sayap ayam===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027758
: 14/04/2022 15:19:13
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAGNA CHARCOAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 4
: ===arang [bahan bakar]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027759
: 14/04/2022 15:20:33
:
: PT. INNA PHARMACEUTICAL INDUSTRY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Barokah RT.001/RW.008, Wanaherang, Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INNA PHARMACEUTICAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, biru tua, putih
: 35
: ===Agen penjualan; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan secara
online; Informasi niaga; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran;
Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online;
Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan toko ritel
online; Manajemen Usaha; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko jamu (herbal); Toko serba ada; agen impor-ekspor;
bantuan pemasaran; belanja online; fungsi kantor; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa manajemen dan konsultasi
pengelolaan bisnis; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan untuk promosi ecommerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; manajemen penjualan; minimarket; penelitian pemasaran; perdagangan online; toko alat
kesehatan; toko eceran; toko online; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027760
: 14/04/2022 15:21:57
:
: PT. SEMARANG INTERMEDIA PERS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran No. 55, RT.005 RW.006, Lempongsari, Gajah Mungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RADAR SEMARANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya;
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Pengiriman informasi online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; jasa penerbitan video digital,
audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna
komputer; layanan kantor berita; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang
telekomunikasi; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan
telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran
televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal di
Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan akses ke situs elektronik;
menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke web, surat dan portal
berita; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan fasilitas dan
peralatan untuk konferensi telepresence; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data;
menyediakan layanan surat elektronik; pengiriman berita; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; penyiaran
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar,
grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal
komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang
obrolan dan forum Internet; siaran audio; siaran radio dan televisi; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web); transfer
informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik;
transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi
elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi elektronik dari program komputer melalui
Internet; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi
informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan
komputer global; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027761
: 14/04/2022 15:23:13
:
: JEFFRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandengan Utara 40 E, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TROY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===sabuk kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Time Well Spent
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; 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; iklan dan promosi perusahaan; jasa pemasaran di bidang restoran; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran produk; promosi
penjualan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022027762
: 14/04/2022 15:23:34
:
: Mattia Di Bitonto

: JID2022027763
: 14/04/2022 15:25:27
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Dji Phen

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalianyar Raya No. 9, Rt. 007/Rw. 004, Kel. Kalianyar, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda & Putih
: 35
: ===Jasa toko; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain;
mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; pemasaran media sosial;
perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027764
: 14/04/2022 15:26:21
:
: ANANTA KUSUMA

540 Etiket

: Jl. Sudirman 546-550 Blok C 16-17, Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Gel antibakteri; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minyak Telon; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pencuci tangan antibakteri;
Plester dan bahan untuk pembalut; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; balm obat kaki; balsem untuk keperluan farmasi;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bedak bayi
mengandung obat; 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; cuci tangan dengan antibiotik; deodoran mobil; deodoran
untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; desinfektan; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk instrumen medis;
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 medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen untuk keperluan dokter hewan;
deterjen untuk keperluan medis; disinfektan serba guna; dupa pengusir serangga; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan;
farmasi; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel perawatan mulut obat; gelang anti nyamuk;
insektisida; insektisida untuk keperluan rumah tangga; kain kasa untuk pembalut; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas
penyerap; kapur barus; kompres; kompres mata; krim bibir obat; krim kaki obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk
melembabkan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah,
dan tangan; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion rambut mengandung obat; lotion
ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion wajah obat; makanan untuk bayi; makanan untuk makanan enteral; mencuci
tangan dengan obat; minuman suplemen gizi; minyak bayi mengandung obat; obat kumur; obat pelembab bibir; obat salep
bibir; obat-obatan; obat-obatan herbal; panty liners [sanitasi]; pasta gigi obat; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi;
pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab wajah obat; pembalut wanita; pembasmi serangga; pembersih
tangan antiseptik; pencucian anjing [insektisida]; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; penolak
binatang; penolak ngengat; penutup popok; penutup popok dari tekstil; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban
telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pewangi untuk mobil; plester; plester perekat; 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 dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai
untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk
hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok
untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; relaksan otot; sabun antibakteri; 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; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati
ruam popok; sampo kering obat; sampo obat; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan farmasi untuk hewan;
sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk luka; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan menghancurkan
serangga; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang bau
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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 perawatan bibir obat;
sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan rambut mengandung obat;
sediaan semprotan obat hidung; semprotan antibakteri; semprotan pewangi udara; shampoo ketombe obat; solusi injeksi
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; 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 untuk manusia;
suplemen nutrisi; suplemen probiotik; suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk untuk bayi; tablet vitamin efervesen; tisu
pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia;
toner kulit obat; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk orang dewasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027765
: 14/04/2022 15:27:59
:
: Mohamad Khofinal

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek GBA 3 blok P8 no17 Rt 4/Rw 12 Cipagalo ,Bojongsoang -kab .Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40287
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah ,hijau,kuning
: 22
: ===Tali pengikat plastik; tali; tali pengepakan; tali polypropylene untuk mengamankan bundel; tali sintetis; tali untuk
penggunaan di laut; tali untuk tali-temali===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027766
: 14/04/2022 15:31:01
:
: GUNADI PURNAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Duren Barat II/6A, RT/RW 006/004, Kelurahan Tanjung Duren Utara ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAJAJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Oranye
: 7
: ===Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, listrik; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; juicer listrik; mixer dapur, listrik; mixer makanan, listrik; mixer, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027768
: 14/04/2022 15:33:06
:
: FAISAL FAHMY SULISTYA

540 Etiket

: JL. TITAN ASRI 8 / F 43, RT 006/RW 012, Kel/Desa PANDANWANGI, Kec.
BLIMBING, Kota Malang, Jawa Timur, 65121
: Mohammad Isrok S.H., M.H.,
: M. Isrok dan Rekan Perumahan Joyogrand Blok E1 Nomor 19 Malang, Jawa Timur
65114

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRIDIKU
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 40
: ===layanan pencetakan 3D; pencetakan 3D khusus untuk orang lain; penyewaan printer 3D===
: DID2022027769
: 14/04/2022 15:33:21
:
: PT.ERTA TEKNO INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Ketintang Timur PTT 3 No.14,Kelurahan Ketintang,Kecamatan
Gayungan,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIAT MORTAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih
: 19
: ===semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANITRAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 1
: ===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 untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan,
pertanian dan holtikultura; kompos, pupuk kandang, pupuk; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk
majemuk; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea;
rabuk (pupuk) alam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027770
: 14/04/2022 15:34:18
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

: DID2022027771
: 14/04/2022 15:34:22
:
: GALANG RIZKY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cilendek Timur 002/005 Cilendek Timur Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat,
16112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Gloomy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan kuning
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,

740

alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sabuk; sabuk pinggang [pakaian];
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topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027772
: 14/04/2022 15:39:37
:
: Mia Ranita Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln karsomiharjo No 38 KARANGNANGKA RT 02 RW 01 , Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEFORE MOON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan ORANGE
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,
alas kaki, topi, dan tutup kepala; baju kaos (t-shirt)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027773
: 14/04/2022 15:40:47
:
: ALAN JAMES MANOPO, ICHWAN ANGGAWIRYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Mabad 25B-1, RT/RW: 009/005, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
15412, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam, Abu-Abu
: 41, 45
: ===Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; penerbitan musik secara
multimedia; pengujian standar; produksi konser musik; produksi musik; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman
musik===
===Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Organisasi sosial kemasyarakatan; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa
manajemen hak cipta; jasa pengawasan kekayaan intelektual; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan
hak cipta melalui database online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027774
: 14/04/2022 15:41:03
:
: PT. MOJOKERTO INTERMEDIA PERS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RA Basuni No.96, RT.001 RW.002, Jampirogo, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa
Timur, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RADAR MOJOKERTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 38
: ===Jasa penyiaran; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya;
Pengiriman informasi online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; jasa penerbitan video digital,
audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna
komputer; layanan kantor berita; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang
telekomunikasi; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan

740
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telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran
televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal di
Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan akses ke situs elektronik;
menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke web, surat dan portal
berita; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan fasilitas dan
peralatan untuk konferensi telepresence; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data;
menyediakan layanan surat elektronik; pengiriman berita; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; penyiaran
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar,
grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal
komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang
obrolan dan forum Internet; siaran audio; siaran radio dan televisi; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web); transfer
informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik;
transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi
elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi elektronik dari program komputer melalui
Internet; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi
informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan
komputer global; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027775
: 14/04/2022 15:41:21
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

540 Etiket

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXXONE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027776
: 14/04/2022 15:42:04
:
: KH. Abdullah Gymnastiar

540 Etiket

: Jl. Gegerkalong Girang No. 32-D RT. 001 RW. 006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota
Bandung, Jawa Barat
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WISATA HIKMAH SUPPORTED BY MQ TRAVEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, oranye, hitam
: 39
: ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; jasa
menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa perjalanan wisata; jasa tour dan travel; konsultasi yang berkaitan dengan
perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan;
layanan panduan perjalanan; memberikan informasi perjalanan dari basis data komputer online; memberikan informasi
perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; mengatur perjalanan melalui udara dan
laut; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata perjalanan wisata;
menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===

Halaman 739 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027777
: 14/04/2022 15:42:36
:
: PT COCOON KARYA KREASI

540 Etiket

: Jl. Muara Karang Raya Lantai 2-3 Blok.- No.24 A-B
Rt.011-Rw.003 Pluit Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Faishal Abdul Aziz S.M.
: X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan
Raya Kav.100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COCOON PRODUCTION + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: oren, hitam dan putih
: 42
: ===Desain karakter animasi; Desain karakter game; Desain karakter game online; Jasa desain animasi dengan komputer;
desain ilustrasi grafis; desain seni grafis; jasa desain grafis; jasa desain yang berkaitan dengan barang cetakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027779
: 14/04/2022 15:47:59
:
: ANANTA KUSUMA

540 Etiket

: Jl. Sudirman 546-550 Blok C 16-17, Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); 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, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan
terhadap tumpahan bahan kimia; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kacamata dan masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker
gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker
penyelam; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk
snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pakaian
kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap
iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan neoprene,
masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung
tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan untuk penyelam; sepatu boot untuk perlindungan terhadap
api; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah;
sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027780
: 14/04/2022 15:49:25
:
: Khairat Al Manafie Co. For Transport and General Trading Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 North Row, London, England, W1K 6DJ
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 740 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MAGNA CHARCOAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===Tembakau molase; rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027782
: 14/04/2022 15:51:52
:
: RICA LIMIYATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JIMB. PRATAMA BLOK: A-I.3 LINGK. PERARUDAN JIMBARAN, Kabupaten
Badung, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DURIAN DARLINGS
: DURIAN KESAYANGAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Hijau Muda, Merah Muda
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027783
: 14/04/2022 15:52:00
:
: LG ELECTRONICS INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Republic of Korea
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dual Inverter Heat Pump
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7, 11
: ===Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat pengolah makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Blower
berputar elektrik; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Mesin pencuci piring
otomatis; Mesin penyedot debu untuk tempat tidur, elektrik; Robot (mesin); Robot untuk penggunaan pribadi; Selang-selang
untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); kompresor listrik; kompresor putar; kompresor untuk lemari
es; mesin cuci listrik; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap
untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum robot; pompa udara
terkompresi; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah tangga); robot untuk membersihkan===
===Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Kap ventilasi;
Kompor–kompor gas; Lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi
pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan,
mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Oven dapur listrik; Pengering pakaian elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan ventilasi (penyejuk
udara) untuk menghangatkan; Tudung ventilasi untuk oven; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi untuk
penggunaan komersial memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparatur udara panas;
humidifier; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; kolektor panas matahari [pemanasan]; kompor listrik; lemari es listrik;
pembersih udara; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pendingin udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027784
: 14/04/2022 15:52:30
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Alamat Pemohon

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 741 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXXIGRO
: MAXXIGRO. MAXXI merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon yaitu PT. Maxxi Agri
Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 1
: ===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 untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan,
pertanian dan holtikultura; kompos, pupuk kandang, pupuk; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk
majemuk; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea;
rabuk (pupuk) alam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027785
: 14/04/2022 15:52:43
:
: ANGELA KIRSTIE KASIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pademangan II GG. 15 No. 40, RT.013/RW.005, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANGEL HOUSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam
: 25
: ===Baju Hangat; Baju renang; Celana jeans; Jaket Jeans; Kerudung kepala; Pakaian Batik; Pakaian dalam; Rok Jeans; Tutup
kepala; alas kaki; baju batik; baju olah raga; blazer; blus; bra; cardigan; celana; celana dalam; dasi (pakaian); gaun; ikat
pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos polo; kemeja; legging [celana panjang];
masker tidur; pakaian; pakaian jadi; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; singlet; sol untuk alas kaki;
syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5 Greenway Plaza, Suite 110, Houston, Texas 77046, United States of America
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZERO IN
: ZERO IN: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 40
: ===Jasa-jasa pemampatan (kompresi) gas; Perawatan bahan, yaitu, perawatan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas yang
mudah terbakar, arang, oligomer.; daur ulang untuk tujuan penyeimbangan karbon; pengolahan limbah industri untuk
menyerap karbon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022027786
: 14/04/2022 15:53:31
:
: Occidental Petroleum Corporation

: DID2022027787
: 14/04/2022 15:54:14
:
: Yoga I. Kasjmir

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 742 dari 872

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Singgalang Raya Blok 25/18, RT.002, RW.017, kelurahan Mekarsari,
kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Planta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih;
Highlighter krim (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 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; 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; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik);
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar
ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Masker (kosmetik); Masker Wajah;
Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan
[kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai
saat tidur; Minyak, 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 kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perawatan anti-penuaan; 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; Sabun cream; Sabun jerawat; 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit
non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; 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; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; 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; abrasive fleksibel; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balm dan krim setelah bercukur; batu penghalus; 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
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wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak
wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; concealer untuk flek dan noda; cream bath campuran bunga
kering dengan rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; gel mandi,
krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan;
jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan
pelembab untuk kaki; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat 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;
lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; 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 antipenuaan; 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 nonobat 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
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sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar
bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; 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; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
pelembab untuk penggunaan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair]; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih berbentuk krim; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah
susu krim; pencerah kulit; pencerah rambut; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; 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 lotion untuk
rambut; poles dan krim untuk logam; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; 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 kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim;
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 pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah;
susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; 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===
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027788
: 14/04/2022 15:55:20
:
: Deby Gusvitasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Sikuraja, RT. 002/010, Linggasari, Ciamis, Kabupaten.
Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKYNEXPERT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKLAT DAN MAROON
: 3
:
===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
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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===
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: Jl. Mayjend Sungkono 91 B, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya –
Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60224
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang
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Arti Bahasa

: Merek Kata
: ATRATOP
: Tidak Ada Terjemahan
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga===
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Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027790
: 14/04/2022 15:55:49
:
: Tju Lie On

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jembatan Besi Rt. 001-Rw. 004, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ABSTRACTORIGINS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian renang; Pakaian tidur; Peci; T-shirt; dasi; daster;
ikat pinggang; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kimono; kutang wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam;
pakaian olahraga; pakaian pengantin; sarung tangan; selop; sendal; sepatu; sol sepatu; syal; topi; topi stocking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2022027849
: 14/04/2022 17:22:27
:
: BAMBANG TANDU SUDIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BL TZ + LOGO

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; -;-;-;; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin;
AC untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil;
Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri;
Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi pintu
udara; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi;
Instalasi untuk pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas;
Jamban; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain penutup elektrik; Kakus (WC);
Kap ventilasi; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis);
Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh;
Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Ketel untuk
instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor
gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik (elektrik); Kotak pengering udara dan kotak
pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk
mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU
SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat
energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu
anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon;
Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang; Lemari es; Lemari mayat; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur
elektrik; Menara lampu; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk
penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan,
mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan
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rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan
menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi
bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin
pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin untuk memurnikan air; Mesin, peralatan untuk pengolahan steril;; Mesin–mesin
pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi
mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian
pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Obor;
Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji
elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik; Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk
keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk
mobil; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih
udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik;
Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan
langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir;
Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya
[LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan
industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Penghangat selimut;
Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan; Penguap kain; Penguap-penguap
(vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;
Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring air minum;
Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan nonelektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pintu udara;
Pintu udara [perlengkapan AC]; Pintu udara panas [perlengkapan AC]; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan
sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin
modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik;
Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik);
Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem
pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor
pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara;
Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulatorsirkulator; Sistem instalasi gas medis atau kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem sterilisasi uap; Steamer
handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String
lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis;
Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa listrikyang
digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man hole );
Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan adaptor toilet
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duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk
akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas;
aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator panas matahari;
akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alas shower; alat barbecue; alat berupa tabung
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu
tinggi; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat
desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk
proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri;
alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat
kelengkapan, berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan industri; alat kromatografi
gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri;
alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat
masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup
yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat memasak sous-vide,
listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pelembab udara; alat
pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas
listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas
listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan
medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat
pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan;
alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi
keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur
untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering
untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk
mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk
keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap;
alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi
untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan
[aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk
pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk
bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan;
aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi
pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk
tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minumanpendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi
listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih
minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat
pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk
penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk
penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur
disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan;
aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas;
aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur
pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur
udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan
industri, komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau
air; aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan
udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar
kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri
pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk
dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran;
aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap,
memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem
pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan
peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam
kaki portabel listrik; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk
keperluan medis; barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp;
baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam
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pemanggang barbekyu; bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas
pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman;
berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga;
bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik penyamakan; bilik shower; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air
limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower
rambut; blower udara panas; bohlam indikator kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler
pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi;
boiler, selain bagian dari mesin; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola
lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki
toilet; bola tangki toilet; botol air panas; botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam
pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu;
candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik
untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap;
cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan; cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik;
chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk
penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk
kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers
untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu
untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang
kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster
listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran
ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau
gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso
mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau
AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan;
filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter
akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi
pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter
kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air
reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air
reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk
keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum
reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan
air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk
mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat
pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven
terbuat dari fireclay; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat
memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers
listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada; freezer
kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan
medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga;
gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator gas panas;
generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan
sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur,
listrik; halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin;
hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri;
humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier,
listrik; iluminator inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik);
industri mesin pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk
keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah;
insinerator sampah untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC
domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah
tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi
AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis;
instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi; instalasi
kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak;
instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi
pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar;
instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi
pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi
pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik;
instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk
cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan
sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air;
instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas;
instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi
untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk
pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air
untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi;
jet air untuk digunakan di kolam air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang
dijual sebagai satu kesatuan; kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap
ventilasi untuk oven; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon
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kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi
ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali
untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan
kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi
elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin
kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi
listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan
kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh
listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh
listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air
untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan
penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas
tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol air untuk
keran; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator
termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup
udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor
panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk
keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan
berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu
dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit
elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk
pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas;
korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel, listrik;
kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk
tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga;
kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk
pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk
penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk
kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu
bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan;
lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered;
lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu
gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu
inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu
kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu
kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu
langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu
malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu
panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan
komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu
pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor;
lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot
genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya;
lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer
perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan
lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan
outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari display dipanaskan; lemari display
freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin
untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es prefabrikasi dan freezer
prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan penyimpanan medis; lemari es,
peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari pendingin; lentera Cina; lentera Cina
listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera listrik; lentera minyak; lentera untuk
penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting
diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; light-emitting
diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin elektronik;
lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners dipasang untuk mandi dan mandi;
liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air panas; listrik piring panas; listrik ruang
pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer listrik; makan peralatan untuk boiler
pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik; mandi mixer; mandi nampan; mandi

Halaman 751 dari 872

pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet;
mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mantel lampu; map-lampu
baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan
komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es batu; menara pendingin air; menara
penyulingan untuk distilasi; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk
kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan air;
mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu,
bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; menyisipkan perapian dalam sifat
pembakar bahan bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok
generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk digunakan
dalam peternakan lebah; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan
pertanian; mesin asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk keperluan
industri dan rumah tangga; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin dapur listrik; mesin es dan aparat;
mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk
keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin
pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin pembuatan es krim;
mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni air; mesin pemurni
udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan
dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin
pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin
pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik
untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi
yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai;
mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; minibar; minuman
pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul
membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan;
mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk
pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk
keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala; obor
lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan
industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven microwave
untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven
roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang
memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi
untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik
pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan bakar tungku pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas
tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk
keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci
penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk
mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel
pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari; panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan
listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung
closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur];
pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam
wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya;
pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah
tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri;
pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas;
pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk
botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar;
pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat
tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas udara; pemanas ulang; pemanas untuk
kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang
digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam
renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas;
pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan
dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan
listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan;
pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemandian spa [bak]; pemanggang (peralatan dapur),
pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang
sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna;
pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa;
pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas;
pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak;
pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara
portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan
rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet;
pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga;
pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik;
pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan
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dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah
tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat
menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan
peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun,
alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang
kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan
(cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin
anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya;
pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang;
pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan
instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu
emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es,
pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya;
pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik;
pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering
futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering
piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering
rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk
keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering
udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah
tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar
ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik;
penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik;
penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku;
penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap;
penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik;
pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas
matahari; penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar
panas, selain bagian dari mesin; penurun lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas
untuk oven; penyalur (penerangan); penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk
aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran;
penyiraman instalasi, otomatis; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan
dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan
perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk
tujuan ilmiah; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar
mandi; peralatan listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk
membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak
elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan
(grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan;
peralatan pasokan air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas
tenaga surya; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri;
peralatan pembilasan; peralatan penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara;
peralatan penghasil uap dan memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan
penyaringan dan pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
peralatan penyediaan air minum; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi
(sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan
perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik,
untuk keperluan rumah tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah
elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah
tangga; peralatan sanitasi; peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk
instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi;
peralatan untuk menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan
untuk rambut kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah
menggunakan gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu,
oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik,
pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra
murni; peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air
murni; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairancairan; peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil
(alat kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat
pensterilisasi UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi
uap; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik
pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran
bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara
yang dioperasikan secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian,
selain dari untuk keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan];
perlengkapan dan instalasi sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED;
perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan
pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi

Halaman 753 dari 872

gerakan; perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk
kegagalan daya; perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi
sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin
pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk
keperluan rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi;
pompa panas; pot memasak listrik; pot moka listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya;
proyektor sinar laser; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan
bangunan; radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan
dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor
lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup]
menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu
otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri;
roaster; roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster
listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau;
rotary kiln; rotary kiln untuk keperluan industri; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat
pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.;
saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan
untuk saluran pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran
pembuangan air/got; saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri;
saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatanperalatan pengolahan air limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringansaringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian
(clarifying filters) untuk air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas];
scrubber gas dan aparat pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan
atau mengatur aliran air; sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak
untuk spouts bathtub; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis
mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan
pencahayaan; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan;
sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah
tangga; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sisi-entry mandi untuk
digunakan oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar
cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik
opsional; sistem penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh
hidroponik; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi;
sorot saku; spit pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dindingmount untuk tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer
rambut untuk salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi
buku; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan
rumah tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi
ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air;
sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan
industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis;
sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin
atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu
instalasi pendingin; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air
reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung
pencahayaan; tajines, listrik; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri;
tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank
pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tanur
listrik untuk keperluan industri; tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable; tempat cuci
piring; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah;
termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk
digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat
cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung
ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk
digunakan dalam industri minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku
peleburan; tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk
logam mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan;
tutup radiator; uap aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu;
unit AC; unit AC jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan
wastafel; unit desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu
track listrik; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni
udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan
komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian
air osmosis terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit
pendingin untuk mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang
dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk
mengaerasi dan sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi
dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel
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untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan;
ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium;
ventilasi penggemar untuk digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam
industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; wajan listrik; walk-in
freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di
ruang bedah; window aparat AC; alat pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [selfdraining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;
keran air; ketel air dan pendingin air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENGRAN D3
: ENGRAN D3: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, kuning, biru, merah, jingga, perak
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; suplemen makanan; suplemen nutrisi; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027850
: 14/04/2022 17:29:00
:
: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

: DID2022027851
: 14/04/2022 17:32:28
:
: NUSANTARA PUTRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kauman Rt.006/Rw.002 Kel./Desa Keden, Kec. Peden, Kab. Klaten, Prov. Jawa
Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57468
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGAM MULIA NUSANTARA
: LOGAM MULIA NUSANTARA = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 14
:
===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; Aja Kola (Gelang); BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK
KEPERLUAN RUMAH TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU
AGAT; BENANG PERAK; BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN
KEMEJA; Ban jam tangan; Bandul; Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan
gelang kaki; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin,
bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Batu Lapis
Lazuli; Batu berharga dan batu mulia yang kasar; Bros Batok Kelapa; Bros Batu Alam; Bros perhiasan; Bulang (Mahkota
(Perhiasan)); CAMPURAN LOGAM MULIA; Campuran iridium; Cingkrem; DOMPET DARI LOGAM; DOMPET JALA RANTAI
DARI LOGAM MULIA; Fob kunci; GESPER DARI LOGAM; Gantungan kunci; Gantungan kunci dari logam berharga;
Gantungan kunci untuk hiasan; Gelang Bahar; Gelang Listring; Gelang jam dan gelang; Gelang manset, bentuknya tidak
menutup pergelangan tangan; Gelang yang digunakan pada lengan bagian atas; Gleuang Goki (Gelang Kaki); HIASAN TOPI
(DARI LOGAM MULIA); Hiasan kue dari logam mulia; Ikatan dasi; Instrumen pengukur waktu yang mencakup sebuah Sistem
Penentuan Posisi Global (GPS); JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam dan arloji; Jam tangan untuk pria; Jam tangan yang di
dalamnya memiliki pengukur ketinggian, barometer, kompas, perangkat komunikasi nirkabel yang menampilkan transmisi data
dan gambar, dan sensor untuk menentukan suhu, sensor penyesuai data; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat
lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam tangan yang
di dalamnya memiliki suatu GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) atau
mencakup suatu fungsi GPS; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jam tangan, jam yang dipakai di
pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji,
kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jam yang dilengkapi adzan; Jam yang dilengkapi radio; Jamjam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Jimat perhiasan; KEPINGAN PERUNGGU;
KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM
DAN ARLOJI; KRANOSKOPI; Kalabubu (Kalung); Kalung Tebar; Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari logam
mulia (perhiasan); Kerabu; Kotak arloji; Kotak jam; Kotak untuk arloji (presentasi); Kotak yang di gunakan untuk menyimpan
jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Kristal; Kronoskop; Lempengan permukaan [jam dan
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pembuatan jam]; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan
kunci; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; Logam mulia dan campuran logam mulia; MEISN
JAM; Mesin jam dan mesin jam tangan; Ornamen dari logam berharga; PENITI HIAS; PERALATAN MINUM KOPI DARI
LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG
PERHIASAN); PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; PIPA CERUTU DARI LOGAM; Para CHOKERS; Patam
Dhoe (Mahkota); Pegangan laci dari logam mulia; Pengencang dasi; Pengencang ikat leher; Peralatan dan instrumen
horologis dan kronometrik; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan imitasi; Perhiasan yang terbuat
dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia
atau imitasi logam mulia; Piala; RADIUM; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM
TANGAN); Saro Delinga (Anting); Shi (Peti Kayu Untuk Hantaran Pengantin); Subang Bungong Mata Uroe (Anting Perhiasan);
TALI ARLOJI; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM
MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tali jam dari kulit;
Tali jam tangan dari karet; Taloe Tokoe Bieng Meuih (Kalung); Tasbih; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya;
Turmalin; Tusuk Konde; UANG LOGAM; WADAH-WADAH KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH
KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA; Zambrut; alat untuk mengatur waktu acara olahraga; amplop kulit
untuk pengemasan; anting hidung (perhiasan); anting klip; anting tindik; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; antinganting berlapis emas; anting-anting berlapis perak; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting hoop;
anting-anting perak; arloji; arloji saku; arloji untuk penggunaan di luar ruangan; artikel perhiasan; bagian komponen jam
tangan; bagian komponen untuk instrumen horologis dan kronometrik; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian
komponen untuk perhiasan; bagian muka jam; bagian untuk jam; bagian untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam
tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barang dari emas imitasi; barang-barang
dari perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen dari
logam mulia; barang-barang perhiasan; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; barel [jam- dan
pembuatan jam]; batang logam emas; batang paduan perak; batang platinum; batangan perak; batu akik; batu akik tidak
ditempa; batu berharga; batu berharga dan semi mulia; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu meditasi; batu mulia
imitasi; batu mulia sintetis; batu mulia yang kasar; batu mulia yang tidak ditempa; batu nisan dari logam mulia; batu permata;
batu permata tiruan; batu safir; batu semi mulia; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); batu topas; batu-batuan mulia dan
tiruannya; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang emas [perhiasan]; benang perak [perhiasan]; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari logam mulia; berlian; berlian kasar; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; bros perhiasan;
cabochons; cabochons untuk membuat perhiasan; campuran emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam mulia;
chronometrical instruments; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan],
bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas; cincin berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam
mulia; cincin emas; cincin jari; cincin jari kaki; cincin kawin; cincin keabadian; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin
perhiasan; cincin pertemanan; cincin pertunangan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin tindik
badan; cincin, bukan dari logam mulia; curios terbuat dari logam mulia; diadems; emas; emas batangan; emas campuran
batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-); emas, mentah atau setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau
ditempa; fob kunci kulit; fob kunci kulit imitasi; fob kunci logam; fobs kunci dari logam biasa; fobs kunci dari logam mulia;
gading [untuk perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai)
dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [perhiasan];
gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci
bukan dari logam; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan
kunci dari batu mulia; gantungan kunci dari kulit; gantungan kunci dari kulit imitasi; gantungan kunci dari logam; gantungan
kunci dari logam biasa; gantungan kunci dari logam mulia; gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci logam; gantungan
kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci non-logam; gantungan kunci plastik; gantungan kunci terdiri dari cincin
terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; gantungan kunci yang dapat ditarik; gantungan kunci yang dilapisi
dengan logam mulia; gantungan kunci, bukan dari logam; gelang; gelang [perhiasan]; gelang amal; gelang berlapis emas;
gelang berlapis perak; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi
[perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang ikat rambut; gelang kaki; gelang kaki [perhiasan]; gelang
manik; gelang manik kayu; gelang perak; gelang persahabatan; gelang untuk jam tangan; gelang yang terbuat dari tekstil
bersulam [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gerakan kuarsa untuk jam tangan; gesper untuk gelang jam; giok;
gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk penyimpanan; gulungan
perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; hiasan topi (dari logam mulia); ikat klip logam
mulia; ikat pin dari logam mulia; ingot paduan platinum; instrumen horologis; instrumen horologis dan kronometrik; instrumen
kronometrik; iridium; jam; jam alarm; jam alarm perjalanan; jam alarm yang tergabung dengan radio; jam atom; jam dan arloji
listrik; jam dan arloji untuk peternak merpati; jam dan bagiannya; jam digital; jam dinding; jam elektronik; jam kecil; jam kontrol
[jam utama]; jam kuarsa; jam lantai; jam listrik; jam matahari; jam meja; jam mobil; jam pendulum; jam perjalanan; jam tangan;
jam tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan emas; jam tangan formal; jam tangan kayu; jam tangan kuarsa; jam tangan
mekanik; jam tangan menyelam; jam tangan multifungsi; jam tangan olahraga; jam tangan otomatis; jam tangan perak; jam
tangan perhiasan; jam tangan plastik; jam tangan platinum; jam tangan untuk wanita; jam tangan yang berisi permainan; jam
tangan yang berisi permainan elektronik; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jam tangan,
elektrik; jam untuk kendaraan bermotor; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; jarum jam; jepit jam; jepit rambut [perhiasan]; jepit
untuk perhiasan; jet imitasi (perhiasan); jet, tidak tempa atau semi tempa; jimat (perhiasan); jimat [perhiasan]; jimat untuk
perhiasan; kaca jam tangan; kalsedon; kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung bib; kalung
choker; kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung manik-manik kayu; kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia;
kameo [perhiasan]; kancing [perhiasan]; kancing lengan kemeja; kancing manset yang terbuat dari porselen; kancing telinga;
kancing tindik badan; kantong jam; kantong perhiasan yang pas; karya seni dari logam mulia; kasing jam, bukan dari logam
mulia; kepang dari logam mulia; key fobs, bukan dari logam; klip dasi; klip perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan
anting clip-on; klip syal menjadi perhiasan; klip telinga; koin; koin emas; koin keramik untuk digunakan sebagai pengganti uang
(token); koin koleksi; koin non-moneter; koin peringatan perayaan; koleksi koin moneter; kolom trofi dari logam mulia;
komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak [fitted] untuk
barang horogical; kotak [fitted] untuk jaram tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak arloji dari logam mulia; kotak
arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji, bukan dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan
pembuatan jam, serta perhiasan; kotak dekoratif dari logam mulia; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak jam dari
logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan [peti
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mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati], bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak
perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak perhiasan dari logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak perhiasan
kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan musik; kotak
perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak peringatan perayaan dari logam mulia; kotak
pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk batu permata; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi
untuk perhiasan; kotak untuk arloji; kotak untuk arloji [presentasi]; kotak untuk instrumen horologis; kotak untuk instrumen
horologis dan kronometrik; kotak untuk instrumen kronometrik; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak untuk menyimpan
barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; kotak-kotak untuk jam dan arloji; kristal jam tangan; kronograf (jam pembuatan jam);
kronograf [jam tangan]; kronograf sebagai arloji; kronograf untuk digunakan sebagai arloji; kronograf untuk digunakan sebagai
jam tangan; kronometer; lempeng jam; lempeng jam tangan; lempengan untuk pembuatan jam dan pembuatan jam; lencana
kerah (perhiasan); lencana kerah logam mulia; lencana logam; lencana logam mulia; liontin (perhiasan); liontin [perhiasan];
liontin permata; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia
setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; loket [perhiasan]; mahkota;
mahkota (kepala) jam; manik-manik untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk perhiasan; manset yang terbuat dari logam
mulia; mata air untuk jam dinding; medali; medali [perhiasan]; medali dilapisi dengan logam mulia; medali peringatan
perayaan; medallion (perhiasan); meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia; mekanisme jam tangan; menonton
dan jam mata air; mesin jam; mesin untuk arloji; misbaha [tasbih]; mobil model skala [ornamen] dari logam mulia; model
[ornamen] terbuat dari logam mulia; model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil [ornamen] terbuat dari
logam mulia; model mobil miniatur [ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model skala [ornamen] dari logam mulia; monitari uang koin yang ditentulan untuk tujuan pengumpulan; mural dari logam
mulia; mutiara (perhiasan); mutiara [perhiasan]; mutiara alami; mutiara imitasi; mutiara yang dibudidaya; mutiara yang terbuat
dari ambroid [pres amber]; nama lencana logam mulia untuk dipakai; olivin [permata]; omamori [Liontin keberuntungan]; opal;
ornamen [patung] yang terbuat dari logam mulia; ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang
terbuat dari logam mulia; ornamen dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon
seluler; ornamen jet (batu); ornamen natal [patung] dari logam mulia, selain ornamen pohon; ornamen perak di alam
perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia
(perhiasan); ornamen sepatu dari logam mulia; ornamen telinga (perhiasan); ornamen yang terbuat dari logam mulia; osilator
untuk arloji; osilator untuk jam; osilator untuk jam tangan; osmium; paduan logam mulia; paduan osmium; paduan paladium;
paduan perak; paduan platinum; paduan rodium; paduan rutenium; paladium; patung [ornamen] terbuat dari logam mulia;
patung dari logam mulia dan campuran logam mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung
religi dari logam mulia; patung, patung dan karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung
dari logam mulia; patung-patung logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas
imitasi; patung-patung yang terbuat dari perak; patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan;
pemegang kunci non-logam; pemutar jam; pendulum untuk jam; pendulum untuk jam tangan; peniti hias bros (perhiasan);
peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam
mulia; penutup cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin; penutup
untuk kalung; per jam; perak; perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai; peralatan dan instrumen kronometrik;
perhiasaan tempel; 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 adat;
perhiasan batu akik; perhiasan benang emas; perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian;
perhiasan cloisonné; perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan dari batu ambar; perhiasan emas; perhiasan gading;
perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan mutiara; perhiasan
pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan perunggu; perhiasan plastik; perhiasan platinum; perhiasan sepatu;
perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan terbuat dari logam mulia; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk
anak-anak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang
terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia;
perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam
mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari
logam; perisai peringatan perayaan dari logam mulia; permata; permata berharga dan semi mulia; pernak-pernik (perhiasan);
peti perhiasan; peti perhiasan dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dilapisi dengan logam mulia;
piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin [perhiasan]; pin cloisonné;
pin dasi; pin dekoratif [perhiasan]; pin hias; pin hias yang terbuat dari logam mulia; pin kerah [perhiasan]; pin kerah hias; pin
lencana logam mulia; pin menjadi perhiasan; pin topi dari logam mulia; pin topi dekoratif; pin topi hias; pin topi perhiasan; pin
topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; piringan (pada permukaan jam) pada
pembuatan jam dinding dan jam tangan); platinum [logam]; rantai [perhiasan]; rantai jam tangan; rantai leher; rantai logam
mulia; rantai logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; rantai untuk arloji
saku; rhodium; rosario; rubi; rumah jam; rutenium; sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan]; salib logam mulia, selain perhiasan;
salib sebagai perhiasan; sardonyx; sardonyx, tidak ditempa; slide untuk ikatan bolo; spinel [batu mulia]; stopwatch; tag
gantungan kunci; tag kunci non-logam; tag kunci plastik; tali gantungan kunci; tali gantungan untuk memegang lencana logam
mulia; tali jam; tali jam tangan; tali untuk memegang kunci; tarikan laci dari logam mulia; tasbih; tasbih meditasi; tempat jam;
tempat kunci; tempat kunci dari logam mulia; tempat kunci kulit; tempat kunci kulit imitasi; tempat kunci plastik; tempat
perhiasan; token logam untuk digunakan dalam mesin penjual otomatis atau game; token logam yang digunakan untuk transit
massal; token tembaga; tutup botol dari logam mulia; ujung logam mulia untuk ikatan bolo; zamrud===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027852
: 14/04/2022 17:34:25
:
: Blue Ocean Co. For Manufacturing Detergents and Disinfectants

Alamat Pemohon

: Amman – Al-Qastal, P.O. Box 840791 - Amman 11181- Jordan

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAYA Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning
: 3, 5
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
sabun-sabun===
===Pencuci tangan antibakteri; antiseptik; deodoran untuk pakaian dan tekstil; desinfektan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk toilet kimia; kapas antiseptik; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sediaan antiparasit; sediaan
disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan sanitasi tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Limo Blok T 1/2 Grogol Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Gatot Sanyoto Wahyu Adi S.H.,
: Equity Tower lantai 25 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jend.
Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: K&Co
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 30
: ===Es Konsumsi; Mie; Roti, kue pastry dan gula-gula; biskuit; cuka; es krim; garam; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; madu; mayones; moster; pai daging; pastel; pizza; ragi; rempah-rempah; risol; saos;
sirup (treacle); tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027853
: 14/04/2022 17:37:06
:
: Andro Rinaldi Setiawan

: DID2022027855
: 14/04/2022 17:38:36
:
: BAMBANG TANDU SUDIJANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BL TZ + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===katup keramik yang dioperasikan secara manual, selain dari bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain
bagian mesin; katup sudut plastik, selain bagian mesin; katup, bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari
logam, untuk wadah; keran, bukan dari logam, untuk tong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027856
: 14/04/2022 17:41:53
:
: PT. Emvipix Digital Kreatif

540 Etiket

: Kencana Tower, Mezzanine Floor, Jl. Raya Meruya Utara, Kembangan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DITUSI GAMING + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Orange, Biru, Hitam
: 35, 9
: ===Toko menjual produk voucher secara elektronik / online===
===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027857
: 14/04/2022 17:42:37
:
: HU HAU WAGIMIN

540 Etiket

: Metro Sunter Blok L No.7, RT.010 / RW.004, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATM REBORN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye/Jingga, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Putih, Coklat, Hitam.
: 9
: ===Akselerator grafis video; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Amplifier Keyboard; Aplikasi
komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk
kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi
kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri
untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; 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; DTG printer; Disk drive eksternal pada komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital
assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringanjaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset
komunikasi; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk telepon genggam; Kabel HDTV; Kabel ekstensi speaker; Kamera
CCTV; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera-kamera komputer pribadi; Kartu susunan
video grafis; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Keyboard untuk
ponsel; 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; Komputerkomputer papan tulis elektronik interaktif; Kotak speaker; Layar Proyeksi Gantung; Layar tampilan visual dalam bentuk
komputer, monitor komputer dan televisi; 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; 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;
Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Mouse (Alat pengolah data);
Mouse komputer; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat
keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penstabil dan penopang komputer
tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
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 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 printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; 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; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
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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 keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan
di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan
sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan
jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan,
membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan, mengakses,
menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas digital dibidang genomik; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data
digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video
interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata,
transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
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 dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh
dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer
area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan
kamera digital; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar
diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar
bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; 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 keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk
penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat
lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan
headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap
komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke
CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat
nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran
non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak
komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua
untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat speaker atau audio;
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; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer Pribadi;
Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi,
jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; 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 untuk
memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen
elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses
jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; 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; 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; Ponsel dan tablet; Printer digital berwarna; Printer ink jet;
Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Profesional speaker
sistem; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer
dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset
Kekayaan Intelektual; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; 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
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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; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; 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; Suplai daya bebas gangguan; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan
antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tiang speaker;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Unit-unit pengeras suara (Speakers); 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;
Wide format printer; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus
komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; alas
mouse; alas mouse komputer; 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 penyimpanan
data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital kosong,
drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat
penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive
hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, 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 komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive
dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; 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; 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 yang
dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive);
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 yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan
ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; box speaker; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk
komputer; disk memori flash kosong; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk
komputer; drive disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; driver speaker; dudukan komputer yang
dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; floppy disk drive; frame monitor komputer; hard disk drive;
hard drive komputer eksternal; hard drive untuk komputer; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel;
headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset
nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk permainan; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel dan konektor audio dan
speaker listrik; kabel printer; kabinet untuk speaker; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi;
kamera web; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak
terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi;
kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu memori untuk komputer; kasing, sarung dan kantong,
dipasang untuk telepon seluler,
tablet, komputer laptop, pemutar
media, dan PDA; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk
ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; komputer desktop;
komputer laptop; komputer mini; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer, perlengkapan periferal komputer,
hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; layar proyeksi; layar proyeksi
untuk film sinematografi; loudspeakers; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; modul DRAM
(dynamic random access memory); modul RAM (random access memory); monitor [perangkat keras komputer]; monitor
[program komputer]; monitor komputer; monitor komputer untuk digunakan di bidang otomotif; monitor layar komputer;
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; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting
bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse
komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; papan tulis interaktif elektronik; pelindung dan penutup untuk speaker,
speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pembersih kepala pencetak digital (
Printhead ) printer dan plotter; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality; pengendali
elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali keyboard komputer.; pengisi daya baterai untuk
komputer laptop; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB
lainnya; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; penutup (enclosures) speaker; penutup drive dalam keadaan
solid internal; penutup drive disk keras internal; 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 elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan suplai daya bebas gangguan; peralatan untuk
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mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan
paspor.; peralatan video konferensi; 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 yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang)
yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer
pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi
dan video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak 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 komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; 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 perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras
komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara,
mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan
global; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer
dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat
keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive dalam keadaan solid; perangkat lunak augmented reality untuk
mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola penyimpanan data
pada hard disk drive; perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan
sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja;
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak komputer
untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam
dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi dan perangkat
keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan
headset realitas virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak
untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk mengoperasikan
dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat penyimpanan data dalam bentuk
hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; 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 seluler yaitu ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; 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; perekam hard disk drive; periferal dan aksesori komputer; 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 komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk
penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon
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seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya,
dan piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; print head untuk printer ink jet;
print head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer sublimasi pewarna; printer termal; printer tidak
berdampak; printer untuk digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet;
printer xerografis; printer yang digunakan dengan komputer; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer
pribadi dan komputer genggam; 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;
prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; 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; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sampul untuk telepon seluler,
ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer;
sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner
elektronik genggam; scanner genggam; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat
keras dan perangkat lunak komputer]; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari hard disk drive; sirkuit terpadu
untuk memproses data yang ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu untuk mengendalikan hard disk drive; sistem alat medis
yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah
ortopedi; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan
pengontrol genggam nirkabel; sistem loudspeaker; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras
komputer dan perangkat lunak; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras
suara; 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; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; speaker; 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; speakerphone; stand audio speaker; stand
loudspeaker; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; susunan dan tambahan disk drive; tas
yang didesain untuk komputer laptop; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; tempat speaker audio;
tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; unit drum untuk printer; unit loudspeaker; unit pembersih untuk
printer ink jet; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; wirelless portable speaker===
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: Sruni, RT 15/RW 05, Kelurahan Desa, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Latih + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dongker dan biru muda
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa;

540 Etiket

Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; 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; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia
melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Perangkat lunak komputer untuk
pendidikan; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan
bahasa; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi,
menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video,
audio dan web; 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; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan;
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; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; aplikasi seluler pendidikan; materi kursus pendidikan
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yang dapat diunduh; 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;
peralatan dan instrumen pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak komputer
pendidikan; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; 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 untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak untuk
mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming),
komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027859
: 14/04/2022 17:53:31
:
: PT. Enam Dua Teknologi

540 Etiket

: Estubizi Business Center, Gedung Grha Tirtadi Lantai 2, Jl. Wolter Monginsidi No.
71, RT. 004, RW. 001, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENAM DUA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 25
: ===Jaket-jaket; Kaos t-shirt; alas kaki; baju; celana; kaos; kaos berkerah; kaos oblong; kaos t shirt; kemeja; pakaian; penutup
kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027860
: 14/04/2022 17:53:59
:
: NURUL FADJRIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DRS ALIMUDIN UMAR NO.1 LK.1, RT/RW. 003/000, KEL. CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI, KOTA. BANDAR LAMPUNG, Kota Bandar Lampung, Lampung,
35122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LS-LOSARY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Gincu; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak

740
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mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion antipenuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak 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; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus kutek; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih makeup; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot;
krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku;
lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada
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kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum
dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; 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; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; 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; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; 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, kondisionerkondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaansediaan 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 deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; 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; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Halaman 766 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027861
: 14/04/2022 18:06:45
:
: CV. JAVIN JAYA MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Pamahan No. 32, RT.001 RW.008, Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi,
Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KJF BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 3
: ===Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Esens rambut; Kosmetik untuk spa; Krim rambut; Pelembut kain;
Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pemutih pakaian; Pewangi pakaian; Produk perawatan rambut; Sabun Cuci Piring; Sabun
Mandi; Semprotan pelembab wajah; Serum rambut; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin rambut; deterjen;
deterjen untuk mobil; kondisioner rambut; krim perawatan rambut; krim untuk spa; losion rambut; losion untuk tubuh; masker
perawatan rambut; masker rambut; minyak tubuh; penyegar tubuh dengan cara disemprot; pewangi rambut; sabun cuci
tangan; sabun wajah; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
shampo rambut; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027863
: 14/04/2022 18:11:00
:
: PT INTI PANGAN EKATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERGUDANGAN MEIKO ABADI V BLOK C-03 WADUNGASIH, BUDURAN,
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eilo + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE
: 16, 21, 8
: ===Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong untuk membawa
belanjaan dari bahan biodegradable; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan===
===cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; mangkuk
berbasis pulp kertas biodegradable; mangkuk biodegradable; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; piring
berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable===
===garpu biodegradable; pisau biodegradable; sendok biodegradable; sendok garpu biodegradable===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027864
: 14/04/2022 18:22:19
:
: PT. Enam Dua Teknologi

540 Etiket

: Estubizi Business Center, Gedung Grha Tirtadi Lantai 2, Jl. Wolter Monginsidi No.
71, RT. 004, RW. 001, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENAM DUA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35, 25, 9, 42

Halaman 767 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Layanan toko ritel yang
menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabunsabun, 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; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; transaksi komersial secara online; transaksi komersial
yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===
===Kaos t-shirt; alas kaki; baju; celana; kaos; kaos berkerah; kaos oblong; kemeja; pakaian; penutup kepala===
===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak permainan komputer, direkam===
===Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu,
layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan
peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler;
Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak
lain; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi piranti
lunak; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP); jasa perawatan perangkat lunak; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan
perangkat-perangkat lunak komputer dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi
online, interaktip, televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang
berkaitan dengannya; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi keamanan data; layanan
konsultasi perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027866
: 14/04/2022 18:29:46
:
: Robbert Tjoanda

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Halong, RT/RW. 036/012, Kelurahan Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,
Kota Ambon, Maluku
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARTA SAMUDRA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 35
: ===Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku);
jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; layanan ritel untuk makanan laut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027867
: 14/04/2022 18:36:33
:
: PT. Ezone Asia Indonesia

540 Etiket

: Graha Lestari, Jl. Kesehatan Raya LT. 2 No. 48, RT. 001, RW. 004, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SILCONTROL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 5
: ===Obat-obatan tradisional===

Halaman 768 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027868
: 14/04/2022 18:38:32
:
: AGUSTINA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar Tirtoyoso Utara VII/14, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMINATION + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Body kit kendaraan; ECU; Kendaraan roda empat;
Kendaraan roda tiga; Komstering, untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Kunci kontak sepeda motor; Mobil
Transmisi Otomatis ( CVT ); POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pedal rem; Shock untuk
sepeda motor; Skuter (kendaraan); Stang (bagian dari kendaraan); alarm pencegah pencurian kendaraan; alat untuk bergerak
di darat, udara atau air; as roda; bak kopling kendaraan; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; box
bagasi kendaraan; casis untuk kendaraan darat; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jeruji untuk kendaraan darat;
jok untuk kendaraan bermotor; kaca spion untuk kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan hybrid; kendaraan roda dua;
klakson elektrik untuk kendaraan; master rem kit; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mudguards sepeda motor; penjepit
stang; peredam kejut [kendaraan darat]; persneling untuk sepeda motor; rangka untuk kendaraan darat; rantai untuk
kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; roda untuk kendaraan darat; roller matic; selang /
kabel kopling; selang / kabel rem; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda balap;
sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda untuk anak-anak; setir untuk kendaraan; sprocket; standar peddock; standar untuk
kendaraan darat; stang fatbar; swing arm; tabung shock depan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk
kendaraan darat; tempat barang untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; velg
jeruji; velg racing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D092022027869
: 14/04/2022 18:40:08
:
: Riana Dewi Kusumaningsih, S.P

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Satrio Wibowo No. 37, Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WTP FILNUS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua ; Hijau Muda ; Hitam ; Putih
: 11
: ===Filter untuk pemurnian air; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; filter air; filter pemurni air; filter
pengolahan air; filter untuk air minum; perlengkapan instalasi filter air minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027870
: 14/04/2022 18:42:04
:
: Robbert Tjoanda

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Halong, RT/RW. 036/012, Kelurahan Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,
Kota Ambon, Maluku
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUPAK
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih

Halaman 769 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027871
: 14/04/2022 18:47:03
:
: YOLANDA IKASARI ONGKOWIJOYO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Harapan Indah II/RR-21, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MJ Touch of Style + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, hitam
: 44
: ===Layanan totok wajah; Salon perawatan kulit; jasa pembentukan alis; layanan ekstensi bulu mata; layanan kecantikan
wajah dan tubuh; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan alis; layanan perawatan kecantikan
terutama untuk bulu mata; layanan pewarnaan alis; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan
salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan tato alis; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut
dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan
dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas
rambut; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 29
: ===Ikan Tuna; Ikan tuna, diawetkan; Tuna (ikan), tidak hidup===

: DID2022027872
: 14/04/2022 18:47:22
:
: PT. Ezone Asia Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Graha Lestari, Jl. Kesehatan Raya LT. 2 No. 48, RT. 001, RW. 004, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VISION COMPLEX + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 5
: ===Obat-obatan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027873
: 14/04/2022 18:56:40
:
: DEVINA KONATRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Famili Blok K-31, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZAPPI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Celana 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;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan

540 Etiket

Halaman 770 dari 872

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); alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian denim;
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, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027874
: 14/04/2022 18:58:58
:
: SiKIN THAJEB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRENDANG TENGAH, RT. 008 RW. 001, KELURAHAN KRENDANG,
KECAMATAN TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SANDBOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: orange, hitam, putih
: 25
: ===Celana jeans; Kaos anak-anak; 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 chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana formal; celana kasual; celana leging;
celana panjang; celana pendek; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos
singlet; kaos t shirt; pakaian; pakaian denim; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JAPAN
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SESAMIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5, 29
: ===Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; sediaan farmasi;
sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan

740

: DID2022027875
: 14/04/2022 19:06:06
:
: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

540 Etiket

Halaman 771 dari 872

kesehatan; suplemen nutrisi===
===Telur; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
ekstrak daging; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan lemak untuk makanan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk
susu lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027876
: 14/04/2022 19:07:57
:
: PT. TUNG CIA TECHNOLOGY INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kraton Industri Raya Kawasan Industri Pier No.18, Pasuruan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALLICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan pengawet
makanan; Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein,
pemanis, dan hidrokoloid.; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif
kimia untuk pelumas; aditif pelumas; alginat untuk industri makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri makanan
dan minuman; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia tambahan
untuk makanan; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman;
bahan pengawet kimia untuk industri makanan; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; bakteri probiotik
untuk industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; ester asam lemak; fermentasi susu untuk
industri makanan; gliserida; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk
digunakan dalam pembuatan; glukosa untuk industri makanan; gluten untuk industri makanan; glycol ether esters and ketones;
glycols; hidrokoloid, untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; inulin
untuk industri makanan; kasein untuk industri makanan; kolostrum untuk industri makanan; kompos; lactitol untuk industri
makanan; laktosa untuk industri makanan; lesitin kedelai untuk industri makanan; lesitin untuk industri makanan; minyak untuk
pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; pektin untuk industri makanan;
pengemulsi; 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;
plasticizer; protein serangga untuk industri makanan; protein untuk industri makanan; sediaan enzim untuk industri makanan;
sediaan pengemulsi; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; vitamin untuk
industri makanan; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027877
: 14/04/2022 19:08:38
:
: TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021, Maharashtra, India

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BαNCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu,
: 9
: ===Program-program komputer terekam; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; antarmuka untuk komputer; aplikasi
komputer untuk streaming video, musik dan gambar; komputer; perangkat keras komputer; perangkat komunikasi; perangkat
lunak komputer; perangkat periferal komputer; terminal komputer===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027878
: 14/04/2022 19:17:59
:
: TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021, Maharashtra, India

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BαNCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu
: 16
: ===Brosur-brosur; bahan ajar tercetak; bahan pengajaran dan pengajaran; barang cetakan dibidang komputer; buku; manual;
manual program komputer; publikasi tercetak; reproduksi grafis; sertifikat cetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027879
: 14/04/2022 19:32:02
:
: PT. DUTAGRAHA NADIF AFIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Empang II No. 2, Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, 16132
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMMI CARE +Lukisan ibu menggendong bayi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan hijau
: 3
: ===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; Balsam bayi (lilin lebah) 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 .; 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; Cologne bayi; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Kertas tisu yang sudah
dilembabkan untuk bayi; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim mandi untuk bayi;
Krim pembersih (kosmetik); Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Parfum untuk bayi; Pasta
gigi untuk bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; 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 untuk perawatan kulit bayi; Tisu basah bayi; astringen untuk keperluan kosmetik; baju-baju bayi
yang diresapi; 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; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut untuk bayi;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi
yang tidak mengandung obat; krim dasar bedak; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; losion bayi;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk

740

540 Etiket

Halaman 773 dari 872

keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[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; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi busa bayi; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pasta gigi bayi; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; perekat untuk keperluan kosmetik; sabun
non-obat untuk bayi; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion
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; tisyu bayi;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027880
: 14/04/2022 19:33:50
:
: Muhammad Arsy Rizkia Ruslan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Bukit Raya Blok F3 no 8, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CITAP
: Profesional Auditor Teknologi Informasi Bersertifikat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
coaching [pendidikan dan pelatihan]; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan dan pelatihan; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; penyediaan pelatihan dan pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027881
: 14/04/2022 19:34:35
:
: PT DUTAGRAHA NADIF AFIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Empang II No. 2, Empang, Bogor Selatan
, Kota Bogor, Jawa Barat, 16132
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMMI CARE +Lukisan ibu menggendong bayi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan hijau
: 5
:
===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Desinfektan dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali
pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Keripik buah untuk bayi; Kustar untuk bayi; MINYAK
ANGIN; Makanan bayi; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi
dan bayi baru lahir; 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 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; Minuman
untuk jabang bayi; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak aromatik
untuk keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis;
Minyak untuk keperluan medis; Obat nyamuk bayi; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk
bayi; Puree buah untuk bayi; Roti kering untuk bayi; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk
batuk; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Serbet bayi; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; 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-suplemen bernutrisi untuk

740
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bayi; 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/tempelantempelan 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 untuk bayi dan jabang bayi; Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet
berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi;
agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; alas ganti
popok, sekali pakai, untuk bayi; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; arang untuk keperluan farmasi; balsam bayi (lilin
lebah) mengandung obat; bedak bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat;
bedak yang mengandung obat; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; bromin untuk
keperluan farmasi; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa,
sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; collodion untuk keperluan farmasi; creosote untuk keperluan farmasi;
desinfektan sabun wangi; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; elixirs [sediaan farmasi]; ergot untuk keperluan farmasi;
ester selulosa untuk keperluan farmasi; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kaustik untuk keperluan farmasi; kosmetik
yang mengandung obat; liner sekali pakai untuk popok bayi; lotion farmasi untuk kulit; makanan bayi; makanan bayi dalam
kaleng; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
untuk bayi; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill
untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak jarak
untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak terapi untuk
kesehatan; obat-obatan farmasi; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; pencernaan untuk keperluan farmasi; 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 kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali
pakai selulosa untuk bayi; popok untuk bayi dan inkontinensia; preparat kimia untuk keperluan farmasi; sabun obat untuk bayi;
sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan chemico-farmasi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes;
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 kanker; sediaan dan bahan
farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan
jaringan yang rusak; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan dan zat anti alergi
farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan
diagnostik; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula
bayi; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat
digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan untuk bayi; 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 untuk bayi; susu bubuk untuk
keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; 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; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung lakteal
untuk bayi; vitamin untuk bayi; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk
penggunaan medis, makanan untuk bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082022027882
: 14/04/2022 19:37:19
:
: RUDI HARTO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN NO.9 KEL.DADIMULYA , KEC. SAMARINDA ULU, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GULA IBU + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih, cream, kuning, jingga, hitam
: 30
: ===gula===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022027883
: 14/04/2022 19:37:45
:
: TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 775 dari 872

Alamat Pemohon

: Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021, Maharashtra, India

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BαNCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu
: 35
: ===Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; analisis harga biaya; hubungan Masyarakat; informasi dan pertanyaan bisnis; investigasi bisnis; kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; konsultasi manajemen bisnis; layanan kesekretariatan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; manajemen file terkomputerisasi; melakukan
penelitian dan studi pemasaran; peramalan ekonomi; riset bisnis dan pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027884
: 14/04/2022 19:38:11
:
: RANTI OVARDIAN SARI

Alamat Pemohon

: Jl. Kalibaru Timur Dalam III/28 Rt/Rw 009/009 Bungur, Senen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo B dan BUBU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, emas, hitam
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala; selendang [pakaian]; syal dan jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027885
: 14/04/2022 19:40:58
:
: PT. TUNG CIA TECHNOLOGY INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kraton Industri Raya Kawasan Industri Pier No.18, Pasuruan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAI TANG + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan pengawet

740

740

540 Etiket

540 Etiket

makanan; Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein,
pemanis, dan hidrokoloid.; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif
kimia untuk pelumas; aditif pelumas; alginat untuk industri makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri makanan
dan minuman; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia tambahan
untuk makanan; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman;
bahan pengawet kimia untuk industri makanan; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; bakteri probiotik
untuk industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; ester asam lemak; fermentasi susu untuk
industri makanan; gliserida; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk
digunakan dalam pembuatan; glukosa untuk industri makanan; gluten untuk industri makanan; glycol ether esters and ketones;
glycols; hidrokoloid, untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; inulin
untuk industri makanan; kasein untuk industri makanan; kolostrum untuk industri makanan; kompos; lactitol untuk

Halaman 776 dari 872

industri makanan; laktosa untuk industri makanan; lesitin kedelai untuk industri makanan; lesitin untuk industri makanan;
minyak untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; pektin untuk industri
makanan; pengemulsi; 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; plasticizer; protein serangga untuk industri makanan; protein untuk industri makanan; sediaan enzim untuk
industri makanan; sediaan pengemulsi; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sulfit untuk mengawetkan bahan
makanan; vitamin untuk industri makanan; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk menstabilkan bahan
makanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027886
: 14/04/2022 19:45:00
:
: TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021, Maharashtra, India

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BαNCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-ABu
: 36
: ===analisa keuangan; jasa asuransi; jasa pialang efek; penanaman Modal; pengiriman dana dengan menggunakan sarana
elektronik; urusan keuangan dan moneter; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027887
: 14/04/2022 19:55:06
:
: PT. HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Salembaran Jati No.9 Kav. H-3, Kosambi, Tangerang, Banten
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAINZ CHLOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 1
: ===Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri plastik, dan industri pendinginan, yaitu, klorin
dan soda kaustik; klorin; klorin cair; klorin dioksida; klorin untuk kolam renang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022027888
: 14/04/2022 19:59:38
:
: TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Alamat Pemohon

: Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021, Maharashtra, India

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BαNCS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih, Abu-Abu

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 777 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 42
: ===Membuat desain dan mengembangkan standar untuk pihak lain dalam desain dan implementasi atas perangkat lunak
komputer, perangkat keras komputer dan perlengkapan telekomunikas; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain,
pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
hosting situs web; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan perangkat keras komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; konversi data dari fisik
ke media elektronik; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs
web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pemrograman komputer; penyewaan komputer; penyusunan konstruksi===
: DID2022027889
: 14/04/2022 20:05:01
:
: PT. TOKOKOSEN INDONESIA

540 Etiket

: GD. WISMA NUSANTARA LT. 12 JL. MH. THAMRIN NO. 59 - RT.009/ RW.005 GONDANGDIA MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Vara Indrasari SE., MBA., MH.
: BRANDTRUST - Intellectual Property Consulting RUKO BOUGENVILLE Jalan
Raya Tanggul Kalimalang No. 48 F Kel. Jatibening - Kec. Pondok Gede

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEEC + LOGO
: 2 Karakter Pertama dibaca Di Ke yang artinya TEEC dan 2 Karakter Terakhir dibaca Hua Xue yang
artinya Chemical

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Biru Hitam Putih
: 1
: ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Cairan Sistem Power Steering; Cairan kimia untuk pendingin mesin;
Minyak rem dan kopling; Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); aditif kimia; aditif kimia untuk cairan transmisi;
aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk pelumas; aditif pelumas; cairan hidrolik;
cairan power steering; cairan transmisi; cairan transmisi otomatis; cairan untuk sirkuit hidrolik; minyak rem; minyak rem
hidrolik; oli hidrolik; oli transmisi; pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin
mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027890
: 14/04/2022 20:09:02
:
: TAN PURJANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Pinang Indah BB 4/41, Banjarbendo, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONG CILIK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, biru
: 3
: ===agen pembilas pencuci piring; deterjen pencuci 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027891
: 14/04/2022 20:31:50
:
: OKI SUTJAHJO SUNGKONO

Alamat Pemohon

: Dr.Sutomo No.21, Tertek, Tulungagung

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 778 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUDA + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===Alat pelubang; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pengasah mata
pisau; Alat pengebor; Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat potong ulir [perkakas tangan]; Alat-alat
pengasah; Besi ketam; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Cakar paku (alat-alat tangan); Dongkrak dioperasikan dengan
tangan; Gerek (perkakas tangan); Gerek runcing (alat tangan); Gergaji ukir; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum
pengukir; Kepala bor; Ketam; Kikir batu gosok; Kunci Inggris; Kunci baut keran; Kunci mur [alat tangan]; Linggis; Mata bor
(bagian dari alat tangan); Palu pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas
tanaman pembatas; Pemoles kuku; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan;
Perkakas ketam (perkakas tanggan); Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas
tanaman; SENDOK SEMEN; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Tang; Tuas pengungkit; alat pemotong [alat-alat
tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; batu asah; besi
pengasah; bor (peralatan tangan); bor tangan tidak termasuk bor listrik; gergaji potong; gunting serbaguna; gunting*; kunci
pas sekrup; mengasah roda untuk pisau dan pisau; obeng, non-listrik; pahat; palu; palu batu; pemangkas pohon; pencabut
paku [perkakas tangan]; penggali [perkakas tangan]; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan
pertanian; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan);
pinset; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau rumput (perkakas tangan); pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pompa
tangan dioperasikan; roda asah (alat tangan); tang pengaturan; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot
untuk digunakan dengan cairan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027892
: 14/04/2022 21:03:45
:
: OKI SUTJAHJO SUNGKONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr.Sutomo No.21, Tertek, Tulungagung
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUDA + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat
pengabut (mesin); Alat pengelas busur listrik; Alat pengembus (mesin); Alat penggali (mesin); Alat penyemprot pewangi dan
pemberantas hama pada pembersih penyedot; Alat untuk mengoperasikan rantai derek; Alternator; Bak untuk mesin dan
motor; 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; Bor batu [mesin]; Bor
tangan listrik; Derek; Filter (suku cadang mesin atau motor); Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Generator tenaga
uap/alat pembangkit uap; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan); Kap [bagian dari mesin]; Katup, katup geser,
keran atau klak katup [bagian-bagian mesin]; Kepala bor (bagian mesin); Keran kuras bagian dari mesin; Kipas untuk motor
dan mesin; Martil listrik; Mekanisme kemudi untuk mesin atau motor; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin bajak pembentuk
parit; 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 alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin ketam; Mesin pembagi aspal cair (distributor aspal); Mesin pembuat gula; Mesin
pemecah batu; Mesin penggiling; Mesin penghembus; Mesin penghisap udara; Mesin pengukir; Mesin pengupas; Mesin poles
mobil motor; Mesin pompa pembuang air; Mesin untuk pekerjaan tanah; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara
terkompresi; Mesin-mesin pengisian dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang
diarahkan untuk pelanggan dari produk kemasan; Motor penggerak bagian belakang kapal; Motor untuk kapal; Palu yang
dioperasikan dengan listrik; Penggiling daging [mesin]; Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan
daya; Peredam suara untuk motor dan mesin ; Perlengkapan penghisap debu untuk pembersihan; Pipa pembuangan
bermulut banyak [manifold] untuk mesin; Pipa pembuangan untuk motor dan mesin; Pistol semprot; Plunger ( pengatur hasil
pembakaran mesin); Pompa untuk bahan bakar; Robot (mesin); Sambungan [bagian mesin]; Tanki perluasan (bagian-bagian

540 Etiket
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mesin); alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat las listrik; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat
pemotong kayu; alat pemotong patri [bagian dari mesin]; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang
dioperasikan dengan tangan; bajak; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bantalan mesin; batang penggerak untuk mesin
(motor) dan mesin (engine); batu gilingan; bor pneumatik, bisa digenggam; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin;
daun gergaji bundar (bagian mesin); derek; dinamo; elektroda untuk mesin las; engkol [bagian dari mesin]; engkol suku
cadang mesin; filter untuk membersihkan udara pendingin, untuk mesin; generator arus; generator arus searah; generator
listrik untuk penggunaan darurat; gergaji [mesin]; gergaji rantai; gunting, listrik; instalasi pencucian kendaraan; karburator;
katrol [bagian mesin]; katup tekanan [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; kerangka (bagian dari mesin); kerekan;
kerekan listrik; kompresor [mesin]; kompresor turbo; kopling untuk mesin; kumparan untuk menenun alat tenun; mata bajak;
mata pisau; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin
dan peralatan pertambangan; mesin dinamo arus tukar listrik; mesin hidrolik dan motor; mesin industri penyaringan getaran
untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin jahit; mesin jahit corong; mesin las, listrik; mesin mengasah; mesin
pembuat batu bata; mesin pemisah; mesin pemotong; mesin pemotong busur listrik; mesin pemotong daging; mesin pemotong
dan penuai; mesin pemotong rumput; mesin pencampuran; mesin pengaduk adonan; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin
pengasah; mesin pengecatan; mesin pengemas vakum; mesin penggali; mesin pengikat kulit; mesin pengolah bijih; mesin
pengolah tembakau; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin penuai traktor-ditarik; mesin penyaring [mesin]; mesin
pertanian; mesin pneumatik; mesin potong, listrik; mesin senapan semprot angin; mesin sentrifugal; mesin tenun halus; mesin
untuk kapal; mesin untuk pengepakan dan pembongkaran; mesin, selain untuk kendaraan darat; motor dan mesin selain untuk
kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin; motor
starter; motor, selain untuk kendaraan darat; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi; pahat untuk mesin; palu [bagian mesin];
pegas (bagian dari mesin); pelumas pompa; pemangkas tali untuk penggunaan di taman; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembersih vakum listrik; pemegang alat mesin; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
pengatur kecepatan untuk mesin; pengatur tekanan (bagian dari mesin); penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau
elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan,
listrik; pengolah tanah [mesin]; penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyebar benih; peralatan mesin; peredam kejut untuk
mesin; pisau [bagian mesin]; pisau pemotong sekam; pisau untuk mesin pemindah tanah; pisau, listrik; pistol semprot untuk
cat; piston untuk mesin; piston untuk silinder; pompa [mesin]; pompa multiphase sekrup; pompa sentrifugal; pompa udara
terkompresi; poros engkol; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rantai penggerak selain untuk kendaraan darat;
regulator menjadi bagian dari mesin; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda gigi untuk mesin; roda
mesin; sabuk untuk mesin; saringan [mesin atau bagian mesin]; segmen piston; selang penyedot debu; semprotan limbah;
sikat dinamo; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; stator [bagian dari mesin]; tabung pelumas lubrikator
(bagian dari mesin); tali kipas untuk motor dan mesin; transmisi untuk mesin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027893
: 14/04/2022 21:08:16
:
: SARANTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUKAMANAH RT 006 RW 003 KEL. SUKAMANAH, KEC. JAMBE KAB.
TANGERANG PROV. BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARANTHCARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Abu-abu
: 5
: ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi untuk obat
selesma; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk
pengobatan HIV/AIDS; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan
sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi atau
obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2022027894
: 14/04/2022 21:12:49
:
: PT. HASIL DWIKARYA

540 Etiket

: Jl. Ngagel Madya Utara No. 20, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng,
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60283
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
: MUURU + LOGO
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 3
: ===Deterjen bayi; deterjen; deterjen untuk keperluan rumah tangga; sabun dan deterjen; sabun deterjen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027895
: 14/04/2022 21:14:20
:
: PT. AUDY MANDIRI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANGKA RAYA NO. 40 D PELA MAMPANG, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUDY DENTAL CLINIC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 44
: ===memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027896
: 14/04/2022 21:26:36
:
: Mochtar Rifai

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mayangsari RT 001 RW 006 , Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebek Solo + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 29
: ===Bebek goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Badran Asri, RT/RW 002/012 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CETO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih, hitam, kuning
: 32
: ===Air kelapa dalam kemasan; Air mineral dengan ozon; Air minuman mengandung oksigen; Jus buah atau sayuran;

740

: DID2022027897
: 14/04/2022 21:57:03
:
: Fendy, ST

540 Etiket

540 Etiket

Konsentrat jus buah; Minuman isotonik; Minuman sari buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman buah; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan; cola [minuman ringan]; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman
ringan; limun; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman
berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman buah asam jawa; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman nata de coco; minuman rasa
buah; minuman sarang burung walet; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan
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minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027898
: 14/04/2022 21:58:29
:
: JESISKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. KPT. PATTIMURA NO. 135 MEDAN RT 000 RW 000 KEL. DARAT, KEC.
MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera
Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AURAWISA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Toko serba ada; jasa ritel; jasa-jasa perdagangan online;
perdagangan online; toko; toko grosir; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027899
: 14/04/2022 22:17:25
:
: ALEX CHANDRA

540 Etiket

: Jajartunggal 1C-9, Kel. Jajartunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60229
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RECO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik; Biji plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang belum diolah
(Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik degradable; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan
industri; Zat kimia industri; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; plastik mentah; plastik yang belum
diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027900
: 14/04/2022 22:18:50
:
: PT. ALADDIN SARANA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG (JIEP), JL. PULO GADUNG NO. 19 BLOK II
G NO. 3, KEL. RAWA TERATE, KEC. CAKUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13920
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARANA COMMERCE + LOGO
: SARANA COMMERCE = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Abu-abu, Ungu
: 35
: ===Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa distribusi; Jasa grosir; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia

740

jasa dengan pelanggan; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain; Toko Grosir
Elektronik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa
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ritel; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; layanan analisis atau
konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan toko ritel dan toko grosir; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027901
: 14/04/2022 22:22:26
:
: AGUNG PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO PERMATA ANCOL BLK. C / 25 RT 006 RW 016 KEL. PADEMANGAN
BARAT, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA PROV. DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Godam; Linggis;
Martil; Pacul; Perkakas ketam (perkakas tanggan); 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).; SENDOK SEMEN; Setrika listrik; Tang; cangkul
[perkakas tangan]; garpu; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; palu; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat];
sendok *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027902
: 14/04/2022 22:24:45
:
: Adrian Adhi Tjandra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Nirwana III PF-15/10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Morr Coffee + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
:
===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Es kristal; Es silinder; 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; Mie; 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;

740

540 Etiket
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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); Muffins; Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti
kopi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bagel multigrain; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit bawang; bubuk mustard [rempahrempah]; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi;
campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran muffin; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; 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; cokelat yang mengandung susu; dekorasi
marzipan untuk kue; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; es krim tanpa-susu; esensi kopi; gandum,
diolah; garam bawang; gula gula non-obat; gula muscovado; havermut; 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; kue gandum; kue millet; kue nougat;
kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pai meringue; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga
termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup berbahan
dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik;
makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; matzo [roti tak
beragi]; maté (minuman infused); mayones; meringues (kue); microwave popcorn; mie kering bahan pengganti kopi; mie yang
mengandung larva serangga; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; 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 buahbuahan; 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 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; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); mizo-yokanno-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; moster; mugi-cha [teh barley
panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang
kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih
Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta); oregano,
dikeringkan; pai daging; pai daging cincang; pasta kacang miso; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis
alami; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen gula tanpa obat; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat;
permen rasa kopi.; permen rasa mint; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; praline (permen);
produk-produk kopi; rempah-rempah bubuk; roti multigrain; saus daging; saus maple (salad); sawi putih [pengganti kopi];
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
serpihan Oat; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup
topping maple; snack bar berbasis muesli; sushi norimaki; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; teh hijau nanah mint; teh oolong
[teh Cina]; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung kacang; tepung kacang hijau; topping marshmallow===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027903
: 14/04/2022 22:28:45
:
: PT Betterday Sehat Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Masindo Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73A, Tegal Parang,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12790
: Nadia Maulida S.H.
: Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: betterday + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau toska, hitam, putih, dan abu-abu
: 9
: ===aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak komputer yang
berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan===

740

Halaman 784 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027904
: 14/04/2022 22:29:53
:
: ALEX CHANDRA

540 Etiket

: Jajartunggal 1C-9, Kel. Jajartunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60229
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RECO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 16
: ===Kantong plastik HD; Plastik seal cup; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong-kantong
terbuat dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Betoyoguci, RT/RW:001/001, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOAGA
: BIOAGA (20) Daftar IDM000713581

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 11
: ===pelampung untuk tangki jamban; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah
tangga; tangki air industri; tangki air panas; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pengolahan air limbah; tangki
penyimpanan air untuk pengolahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027905
: 14/04/2022 22:43:04
:
: PT. HARMONY PILAR SENTOSA

: JID2022027906
: 14/04/2022 22:54:59
:
: PT. KANA ALPHA OMEGA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simolawang Baru 1 Nomor 51, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Afrizal S.Psi.,S.H.
: Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANA ALPHA OMEGA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
:
===Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa layanan pengadaan produkproduk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa perdagangan besar
(Distributor); Toko makanan online; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman;
jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala

740

Halaman 785 dari 872

yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan,
mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan
mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Betoyoguci, RT/RW:001/001, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIORAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 11
: ===pelampung untuk tangki jamban; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah
tangga; tangki air industri; tangki air panas; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pengolahan air limbah; tangki
penyimpanan air untuk pengolahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6551 North Towne Road, Windsor, Wisconsin 53598 USA
: Linna Joice C. Simamora S.H., LL.M.
: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FASTRAC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===rodentisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027907
: 14/04/2022 22:58:16
:
: PT. HARMONY PILAR SENTOSA

: DID2022027908
: 14/04/2022 23:26:54
:
: Bell Laboratories, Inc.

: JID2022027909
: 15/04/2022 00:57:15
:
: PT Masak Maju Terus

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Karya Lantai 28, Jl H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Drew's
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Hijau Tua
: 43
: ===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; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan kafe dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran yang menawarkan
layanan untuk dibawa pulang; rumah makan===

740

Halaman 786 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027910
: 15/04/2022 01:00:50
:
: PT Masak Maju Terus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Karya Lantai 28, Jl H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jon Dough
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 35
: ===Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko roti online; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027911
: 15/04/2022 03:33:13
:
: Tania Arlindra N.H

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mojo 3-C/15 Rt 003 Rw 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa
Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRIZING BEAUTY
: menghargai kecantikan dari dalam

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Krim pelindung sinar UV; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV;
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; 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; 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-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim malam; krim pelembab; krim pemutih kulit wajah; krim
siang; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
[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 pelembab kulit; pelembab anti-penuaan;
pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab 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; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; toner kulit; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027913
: 15/04/2022 06:05:59
:
: IKAYANTI

540 Etiket

: Jl. Salak III No.109 Rt 03/09 Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa
Barat, 16417

Halaman 787 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR QUIKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN HITAM
: 30
: ===kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027914
: 15/04/2022 06:41:45
:
: Kunthi Puspitaarum

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Rivaria sektor 5 blok A5 no. 21 rt 1 rw 10, Bedahan, Sawangan, Kota Depok,
Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Flo&Sun Foods
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Coklat Tua, Abu-Abu
: 29
: ===Ayam Goreng; Ayam olahan ; Bebek goreng; Empal Sapi; Lumpia Ayam; Olahan ayam kampung; Rolade Sapi; daging
olahan; dimsum; saus buah; saus keju; selai lemon; sosis solo ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027915
: 15/04/2022 07:15:21
:
: ERNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Pasar Rebo rt.001 rw.001 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari , Kota Depok, Jawa
Barat, 16516
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ermita Cookies
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih, Merah
: 30
: ===kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027916
: 15/04/2022 07:40:40
:
: CV. SEMBILAN SATU ENAM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Timur Alun-alun, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 69491
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SB916
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 32

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 788 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===air mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027918
: 15/04/2022 08:32:46
:
: FRANDESCO HERNANDA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SABARIH JORONG KOTO TUO RT. 000 RW. 000 KEL. BALAI GURAH KEC. IV ANGKAT CANDUNG, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NANDA MILLANO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===sandal; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027919
: 15/04/2022 09:24:50
:
: Yudi Ria Chandra

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Griya Kemang Permai No. 97 RT 008 RW 007, Kel. Jatiwaringin, Kec.
Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUTAN LINTAU + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru dan putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Restoran;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; menyajikan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027920
: 15/04/2022 09:29:44
:
: Syawal

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kota Bambu Selatan RT 012 RW 005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SECONDBOY + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Jaket bordir; Jaket parka; Jaket printing; Jaket
sablon; Jaket windbreaker; Jaket wol; Pakaian Pria; Sweater; Switer bordir; Switer printing; Switer sablon; baju tenun;
cardigan; jaket; jaket bomber; jaket denim; jaket katun; jaket kulit; jaket rajut; jaket sutra; kaos; kaos grafis; kaos oblong;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja
rugby; kemeja untuk pria; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru===

740

Halaman 789 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027921
: 15/04/2022 10:20:56
:
: MUH IDHAM HAMWAN

540 Etiket

: Jl. Abu Bakar Lambogo No. 28 RT 2 RW 2 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan
Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan., Kota Pare Pare, Sulawesi
Selatan
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MANGGIS HBR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, COKLAT, BIRU, KUNING, ORANYE.
: 22
: ===Karung plastik; karung beras; karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027922
: 15/04/2022 10:35:43
:
: HIGGS TECHNOLOGY CO., LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OFFICE UNIT B ON 9/F, THOMSON COMMERCIAL BUILDING, 8 THOMSON
ROAD, HONG KONG
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Higgs Domino Island
: Higgs: nama perusahaan pemohon: domino island: pulau domino

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 9
: ===Perangkat lunak pengembangan game; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; program komputer yang dapat diunduh
untuk permainan video dan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan
komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027923
: 15/04/2022 10:40:33
:
: MUH IDHAM HAMWAN

540 Etiket

: Jl. Abu Bakar Lambogo No. 28 RT 2 RW 2 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan
Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan., Kota Pare Pare, Sulawesi
Selatan
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANGGUR HIJAU BLW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, COKLAT, BIRU, KUNING, ORANYE.
: 22
: ===Karung plastik; karung beras; karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar===

Halaman 790 dari 872

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027924
: 15/04/2022 10:50:03
:
: PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

540 Etiket

: Jalan Letjend. Suprapto No. 2 Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20212
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDAN INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 36
: ===Manajemen gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengannya; pengelolaan gedung; penyewaan gedung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027925
: 15/04/2022 10:54:44
:
: NG BENNY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LAYAR PERMAI IV, NO. 27, RT. 012 RW. 007, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JONARMANI + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU
: 25
: ===Baju tidur; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kemeja (lengan pendek); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian pantai; Syal; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; blus; celana boxer; celana dalam;
celana ketat; celana panjang; celana pendek; celana pendek boxer; gaun; ikat pinggang; jaket; jas; kaos; kaos kaki; kaos kaki
penghangat; kemeja lengan panjang; kerudung [pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; pakaian
hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang; piyama; rok; sandal; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian];
sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027941
: 15/04/2022 12:38:38
:
: Resty Halida Rudy, SMB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mekar Hegar No. 09, RT 004 RW 008, Cijerah, Bandung Kulon, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40213
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: She Baked + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, pink pastel dan broken white
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; donat; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022027942
: 15/04/2022 12:43:37
:

540 Etiket

Halaman 791 dari 872

730

Nama Pemohon

: Ahmad Thoriqul Fatah, Dahlia

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. cocak 1 nomer 6A Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FILL-ME TEH CEPAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Kuning, dan putih
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa pengadaan minuman teh
untuk orang lain; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman yang
dipesan melalui mesin; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan waralaba dan ritel; stan
penjualan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027943
: 15/04/2022 12:48:00
:
: ARFINA DESWANTY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SWADHARMA II NO. 25, RT 001/008, ULUJAMI, PESANGGRAHAN, JAKARTA
SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DHE FINA SKIN CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM, EMAS DAN PUTIH
: 3
: ===gel kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lotion
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027944
: 15/04/2022 12:55:23
:
: PT. Nari Graha Etzindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Raya Sukahati Pemda No. 20,
Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16913
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAGATEC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru navy dan putih
: 12
: ===kapal penumpang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027945
: 15/04/2022 13:00:05
:
: Maryana Pawina Rumbiak

540 Etiket

540 Etiket

: Apo Gudang, RT 3, RW 3, Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura,
Papua, 99112

Halaman 792 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WADOMU ART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU. KUNING, HITAM, SILVER
: 35
: ===jasa toko untuk penjualan souvenir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027946
: 15/04/2022 13:27:50
:
: TOTOK ULAN, S.E.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Makamhaji, RT/RW 005/023, Kel/Desa Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo,
Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WLTR PERFUME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; COKELAT;
: 3
: ===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.; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Sabun cream; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim pelembab, lotion dan gel; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion
pembersih kulit; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion
wajah kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; 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
mata; serum wajah; toner kulit; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027947
: 15/04/2022 13:33:28
:
: Hengky Pratama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Siliwangi , Rt. 006-Rw. 002, Kel. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HNP + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, abu abu, putih
: 25
: ===Kopiah; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; T-shirt; celana panjang; celana pendek; jaket; jas; kaos; kaos
oblong; kaos singlet; kemeja; kimono; pakaian dalam; sandal; sepatu; sol sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022027948
: 15/04/2022 13:39:01
:
: Hengky Pratama

540 Etiket

: Dusun Siliwangi , Rt. 006-Rw. 002, Kel. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat

Halaman 793 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HNP + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, abu abu, putih
: 35
: ===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; jasa-jasa toko eceran,
yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki;
layanan toko ritel dan toko grosir; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027949
: 15/04/2022 14:02:52
:
: dr. VIVI NOVALIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DS. KEMIRI RT. 008 RW. 002 KEL. KEMIRI, KEC. KEMIRI KAB. TANGERANG
BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten, 15530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: badriyah beauty skin centre by dr. VIVI NOVALIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Pink, Gold
: 3
: ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027950
: 15/04/2022 14:09:12
:
: DESTRIANA SISCARIA SAGITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lingkar Jati RT/RW:006/008, Kel/Desa: Nagasari, Kec: Karawang Barat, Kab.
Karawang, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENDEDESBEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold dengan background merah
: 3
: ===Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik);

740

Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion antipenuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker wajah
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik);
Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; bedak mandi; bedak tabur;
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;
busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; emolien
kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; formula anti-kerut; foundation cair;
garam mandi; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel

Halaman 794 dari 872

lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel-gel perawatan kulit; kondisioner sampo;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; krim; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
bibir; krim cukur; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim 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 pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; lipstik; losion; 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 setelah bercukur; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion 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 wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara;
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; minyak mandi; paket kosmetik wajah; parfum cair; pasta gigi cair; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; penetral bibir;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil eyeliner;
pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; primer make-up; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk wewangian; sabun almond; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh;
sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat;
sampo untuk rambut manusia; sediaan cukur; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari;
sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo
pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya tahan air; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak berobat meresap===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027951
: 15/04/2022 14:11:00
:
: PT. Tokopedia

540 Etiket

: Tokopedia Tower 52nd Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 11, Kel. Karet Semanggi,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan - 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOKOPEDIA
: Bagian dari nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan;
Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket,
dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Pengaturan, pemesanan
dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang
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perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; informasi transportasi; informasi
travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan
perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang
terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,
pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta
wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi
atau informasi; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; jasa reservasi perjalanan liburan; jasa
reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa
transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik;
jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan
konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; 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 panduan perjalanan; layanan
pelacakan dan penelusuran surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran
paket dan dokumen elektronik untuk orang lain; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan pengemasan; layanan perencanaan penerbangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, checkin, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan
jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi transportasi; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik
terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk;
logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan
pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana
serupa; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari
secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi
tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan;
memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi udara; mengatur dan
melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web;
mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan
perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan
wisata; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur layanan transportasi
penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan
wisata keliling; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur
perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi
dan penyimpanan barang; mengatur transportasi untuk pelancong; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu
dan kelompok; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; merencanakan, mengatur dan
memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan perjalanan; pemesanan terkomputerisasi dan
tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui situs web;
penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengantaran barang; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang
dalam perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah;
pengiriman barang; pengiriman barang ekspres; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan
barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih
mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengorganisasian, pemesanan
dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui
internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi; penyediaan informasi
tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
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pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; 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; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana
elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi
untuk perjalanan; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; transportasi barang melalui laut, udara,
kereta api atau jalan; transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara; 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; tur
perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027952
: 15/04/2022 14:18:16
:
: Muhammad Bari Angga

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek DPR, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rimbun Kopi & Resto
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda, Hijau Tua
: 30
: ===Biji kopi; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; nasi goreng; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027953
: 15/04/2022 14:19:11
:
: PT. Tokopedia

540 Etiket

540 Etiket

: Tokopedia Tower 52nd Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 11, Kel. Karet Semanggi,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOKOPEDIA
: Bagian dari nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan;
Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket,
dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Pengaturan, pemesanan
dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang
perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; informasi transportasi; informasi
travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan
perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang
terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,
pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta
wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi
atau informasi; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; jasa reservasi perjalanan liburan; jasa
reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa
transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik;
jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan
konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang
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dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan barang; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan panduan perjalanan; layanan
pelacakan dan penelusuran surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran
paket dan dokumen elektronik untuk orang lain; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan pengemasan; layanan perencanaan penerbangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, checkin, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan
jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi transportasi; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik
terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk;
logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan
pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana
serupa; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari
secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi
tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan;
memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi udara; mengatur dan
melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web;
mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan
perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan
wisata; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur layanan transportasi
penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan
wisata keliling; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur
perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi
dan penyimpanan barang; mengatur transportasi untuk pelancong; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu
dan kelompok; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; merencanakan, mengatur dan
memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan perjalanan; pemesanan terkomputerisasi dan
tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui situs web;
penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengantaran barang; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang
dalam perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah;
pengiriman barang; pengiriman barang ekspres; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan
barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih
mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengorganisasian, pemesanan
dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui
internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi; penyediaan informasi
tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; 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; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana
elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi
untuk perjalanan; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; transportasi barang melalui laut, udara,
kereta api atau jalan; transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara; 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; tur
perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
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Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan;
Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket,
dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Pengaturan, pemesanan
dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang
perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; informasi transportasi; informasi
travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan
perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang
terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,
pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta
wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi
atau informasi; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; jasa reservasi perjalanan liburan; jasa
reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa
transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik;
jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan
konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; 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 panduan perjalanan; layanan
pelacakan dan penelusuran surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran
paket dan dokumen elektronik untuk orang lain; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan pengemasan; layanan perencanaan penerbangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, checkin, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan
jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi transportasi; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik
terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk;
logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan
pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana
serupa; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari
secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi
tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan;
memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi udara; mengatur dan
melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web;
mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan
perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan
wisata; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur layanan transportasi
penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan
wisata keliling; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur
perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi
dan penyimpanan barang; mengatur transportasi untuk pelancong; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu
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dan kelompok; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; merencanakan, mengatur dan
memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan perjalanan; pemesanan terkomputerisasi dan
tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui situs web;
penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengantaran barang; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang
dalam perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah;
pengiriman barang; pengiriman barang ekspres; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan
barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih
mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengorganisasian, pemesanan
dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui
internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi; penyediaan informasi
tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; 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; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana
elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi
untuk perjalanan; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; transportasi barang melalui laut, udara,
kereta api atau jalan; transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara; 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; tur
perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027955
: 15/04/2022 14:35:58
:
: Edbert Renardy

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Heliconia Blok C 17/5 De Park BSD City RT.003/001 Kel. Lengkong Kulon,
Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KISHI + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih
: 14
:
===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH
TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT; BENANG PERAK;
BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; Ban jam tangan; Batu
Lapis Lazuli; Bros Batok Kelapa; Bros Batu Alam; CAMPURAN LOGAM MULIA; Campuran iridium; DOMPET DARI LOGAM;
DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; GESPER DARI LOGAM; Gantungan kunci untuk hiasan; HIASAN TOPI (DARI
LOGAM MULIA); Hiasan kue dari logam mulia; Ikatan dasi; JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam dan arloji; Jam tangan untuk
pria; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima
pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global
(GPS) atau mencakup suatu fungsi 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; Jam yang dilengkapi radio; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; KEPINGAN PERUNGGU; KERANJANG
DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM DAN ARLOJI;
KRANOSKOPI; Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Kotak untuk arloji (presentasi);
Kotak yang di gunakan untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Kristal; Kronoskop;
Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan kunci; Liontin untuk
gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; MEISN JAM; Mesin jam dan mesin jam tangan; PENITI HIAS;
PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; PERHIASAN
KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; PIPA CERUTU DARI LOGAM;
Pengencang dasi; Pengencang ikat leher; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan yang terbuat
dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia
atau imitasi logam mulia; RADIUM; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM TANGAN);
TALI ARLOJI; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM
MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tali jam dari kulit;
Tali jam tangan dari karet; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; Turmalin; UANG LOGAM; WADAH-WADAH
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KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA;
amplop kulit untuk pengemasan; anting hidung (perhiasan); anting klip; anting tindik; anting, bukan dari logam mulia; antinganting berlapis emas; anting-anting emas; anting-anting hoop; arloji; artikel perhiasan; bagian komponen untuk instrumen
horologis dan kronometrik; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk perhiasan; bagian muka jam;
bagian untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; bandul [jam- dan
pembuatan jam]; barang-barang dari perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi;
barang-barang ornamen dari logam mulia; barang-barang perhiasan; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam
mulia; batang platinum; batu berharga; batu berharga dan semi mulia; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu mulia
imitasi; batu mulia yang tidak ditempa; batu permata; batu permata tiruan; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); batu topas;
batu-batuan mulia dan tiruannya; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang perak [perhiasan]; bros [perhiasan]; bros
perhiasan; cabochons; cabochons untuk membuat perhiasan; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam mulia; cincin
(perhiasan); cincin jari; cincin jari kaki; cincin perhiasan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin, bukan
dari logam mulia; curios terbuat dari logam mulia; emas imitasi; emas, tidak ditempa atau ditempa; fob kunci kulit imitasi; fobs
kunci dari logam biasa; fobs kunci dari logam mulia; gading [untuk perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci (perhiasan
kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau
fob dekoratif]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci];
gantungan kunci bukan dari logam; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob
dekoratif]; gantungan kunci dari batu mulia; gantungan kunci dari kulit; gantungan kunci dari kulit imitasi; gantungan kunci dari
logam; gantungan kunci dari logam biasa; gantungan kunci dari logam mulia; gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci
plastik; gantungan kunci, bukan dari logam; gelang; gelang [perhiasan]; gelang amal; gelang dan jam tangan digabungkan;
gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang
untuk jam tangan; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gesper untuk gelang
jam; giok; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk penyimpanan;
gulungan perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; instrumen kronometrik; iridium; jam;
jam alarm perjalanan; jam dan arloji listrik; jam dan arloji untuk peternak merpati; jam dan bagiannya; jam kontrol [jam utama];
jam matahari; jam meja; jam pendulum; jam tangan alarm; jam tangan mekanik; jam tangan multifungsi; jam tangan olahraga;
jam tangan perhiasan; jam tangan plastik; jam tangan platinum; jam tangan untuk wanita; jam tangan yang berisi permainan
elektronik; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jam untuk kendaraan bermotor; jarum jam; jepit
jam; jepit untuk perhiasan; jet imitasi (perhiasan); jet, tidak tempa atau semi tempa; jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan;
kaca jam tangan; kalsedon; kalung [perhiasan]; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung, bukan dari logam mulia;
kantong perhiasan yang pas; kasing jam, bukan dari logam mulia; kepang dari logam mulia; klip dasi; klip perhiasan untuk
mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; koin emas; koin keramik untuk digunakan sebagai pengganti uang (token);
koin koleksi; koin non-moneter; koin peringatan perayaan; kolom trofi dari logam mulia; komponen untuk artikel jam dan
pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak [fitted] untuk barang horogical; kotak [fitted] untuk
jaram tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji, bukan
dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak jam dari logam mulia;
kotak jam dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan [peti mati] dari logam
mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak perhiasan dari
logam mulia; kotak perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia;
kotak perhiasan musik; kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak peringatan
perayaan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk batu permata; kotak presentasi
untuk perhiasan; kotak untuk arloji; kotak untuk arloji [presentasi]; kotak untuk instrumen horologis; kotak untuk instrumen
kronometrik; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; kotakkotak untuk jam dan arloji; kristal jam tangan; kronograf (jam pembuatan jam); kronograf [jam tangan]; kronograf sebagai arloji;
kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan; kronometer; lempeng jam; lempeng jam tangan; lencana kerah (perhiasan);
lencana kerah logam mulia; liontin (perhiasan); liontin permata; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan
paduannya; logam mulia yang tidak ditempa; loket [perhiasan]; mahkota; medali; medali [perhiasan]; medali dilapisi dengan
logam mulia; medali peringatan perayaan; medallion (perhiasan); meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia;
mekanisme jam tangan; menonton dan jam mata air; mesin jam; misbaha [tasbih]; model [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil miniatur
[ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari logam mulia; monitari uang koin yang ditentulan
untuk tujuan pengumpulan; mural dari logam mulia; mutiara [perhiasan]; mutiara alami; mutiara imitasi; nama lencana logam
mulia untuk dipakai; olivin [permata]; omamori [Liontin keberuntungan]; ornamen [patung] yang terbuat dari logam mulia;
ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari logam mulia; ornamen dari logam mulia,
untuk perhiasan; ornamen jet (batu); ornamen natal [patung] dari logam mulia, selain ornamen pohon; ornamen perak pada
perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); osilator untuk jam
tangan; paduan paladium; paduan platinum; paladium; patung [ornamen] terbuat dari logam mulia; patung dari logam mulia
dan campuran logam mulia; patung logam mulia; patung, patung dan karya seni dari logam mulia; patung-patung logam mulia;
pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; pendulum untuk jam; pendulum untuk jam tangan; peniti hias bros (perhiasan);
peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam
mulia; penutup untuk kalung; per jam; perak, tidak ditempa atau ditempai; peralatan dan instrumen kronometrik; perhiasaan
tempel; perhiasan; perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan cloisonné; perhiasan dari batu
ambar; perhiasan gading; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber; perhiasan mutiara; perhiasan
pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan plastik; perhiasan platinum; perhiasan tempel [perhiasan kostum];
perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita;
perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi
mulia; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); pernak-pernik (perhiasan); peti perhiasan dari logam
mulia; piala dilapisi dengan logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin [perhiasan]; pin
dasi; pin kerah [perhiasan]; pin kerah hias; pin lencana logam mulia; pin menjadi perhiasan; pin topi dari logam mulia; pin topi
hias; pin topi perhiasan; pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; piringan (pada
permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); platinum [logam]; rantai [perhiasan]; rantai jam tangan; rantai
logam mulia; rantai logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; rantai untuk
arloji saku; rumah jam; slide untuk ikatan bolo; spinel [batu mulia]; stopwatch; tag gantungan kunci; tag kunci plastik; tali
gantungan untuk memegang lencana logam mulia; tali jam tangan; tali untuk memegang kunci; tasbih; tasbih
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meditasi; tempat jam; tempat kunci; tempat perhiasan; token logam untuk digunakan dalam mesin penjual otomatis atau
game; token logam yang digunakan untuk transit massal; token tembaga; ujung logam mulia untuk ikatan bolo; zamrud===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027956
: 15/04/2022 14:36:54
:
: ARDIANA ARMIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUSTAFA DG BUNGA, RUKO 2 PUTRA No. 4 RT/RW:001/005, Kel/Desa:
Paccinongan, Kec: Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, Kabupaten
Gowa, Sulawesi Selatan, 92113.
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nafsskinglow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
:
===Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi;
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); 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 (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion
pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; basis
make-up dalam bentuk pasta; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah;
foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; 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
pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah
bercukur; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai
setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; kayu wangi; kondisioner kain; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up;
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 aromaterapi; krim bibir; krim kecantikan; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim nonobat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih
kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim
wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; 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 setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut
tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
minyak mandi tanpa obat; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum; parfum cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab antipenuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan
kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah
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tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; penetral
bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil untuk bibir; perona pipi; persiapan untuk
perawatan rambut; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun
cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan cukur; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan menghapus make-up; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pemolesan;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit antipenuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang;
susu 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; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh
gemerlap; warna pipi===
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Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022027957
: 15/04/2022 14:38:17
:
: PT. Tokopedia

540 Etiket

: Tokopedia Tower 52nd Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 11, Kel. Karet Semanggi,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOPED
: Singkatan dari nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan;
Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket,
dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Pengaturan, pemesanan
dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang
perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; informasi transportasi; informasi
travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan
perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang
terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,
pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta
wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi
atau informasi; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; jasa reservasi perjalanan liburan; jasa
reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa
transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik;
jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan
konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; 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 panduan perjalanan; layanan
pelacakan dan penelusuran surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran
paket dan dokumen elektronik untuk orang lain; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan pengemasan; layanan perencanaan penerbangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, checkin, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan
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jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi transportasi; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik
terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk;
logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan
pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana
serupa; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari
secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi
tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan;
memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi udara; mengatur dan
melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web;
mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan
perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan
wisata; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur layanan transportasi
penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan
wisata keliling; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur
perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi
dan penyimpanan barang; mengatur transportasi untuk pelancong; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu
dan kelompok; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; merencanakan, mengatur dan
memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan perjalanan; pemesanan terkomputerisasi dan
tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui situs web;
penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengantaran barang; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang
dalam perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah;
pengiriman barang; pengiriman barang ekspres; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan
barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih
mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengorganisasian, pemesanan
dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui
internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi; penyediaan informasi
tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; 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; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana
elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi
untuk perjalanan; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; transportasi barang melalui laut, udara,
kereta api atau jalan; transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara; 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; tur
perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022027974
: 15/04/2022 17:34:16
:
: IMAM SARJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Samiaji No. 11 Kav Agraria RT 002 RW 008 Kel. Nusajaya Kec. Karawaci, Kota
Tangerang, Banten, 15116
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 804 dari 872

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Senotech + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru dan Putih
: 7
: ===Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Ats /
otomatis genset; Bajak pemotong rumput; 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; Dieset generator set /
Diesel Genset; Dinamo genset; Filter (suku cadang mesin atau motor); Generator arus bolak balik; Generator tenaga uap/alat
pembangkit uap; Generator ; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin penggulung untuk
keperluan pertanian; Mesin pompa pembuang air; 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/peralatan pertambangan dan migas; Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Pompa air ; Pompa submersible,
pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya;
Silent box genset; Silent generator; Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan
sproket penggerak; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), noses integral, pelat samping, pelat dasar
dan rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; Suku cadang untuk mesin yaitu
gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator,
sekop kabel, dan pemuat; Trek karet menjadi bagian dari mesin pertambangan; 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; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat ekstraktor untuk tambang; alat pemotong rumput dan alat kebun
yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengangkut
(pertambangan); alat pertanian, dipasang di trailer; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat
pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan,
pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); bajak yang ditarik traktor; baler jerami yang ditarik traktor;
bit pertambangan; diesel generator; distributor pupuk traktor-ditarik; ekstraktor jus dioperasikan listrik dan daya untuk buah;
ekstraktor jus, listrik; elevator pertanian; engkol suku cadang mesin; filter (suku cadang mesin atau motor); garu jerami yang
ditarik traktor; garu yang ditarik traktor; 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; generatorgenerator nitrogen untuk solder-solder besi listrik; karet penapak (trek) untuk backhoe; katrol drive untuk sabuk transmisi daya
dari mesin pertanian; kopling untuk alat pertanian; latihan untuk industri pertambangan; lembam generator gas [mesin];
mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin dan peralatan pertambangan; mesin genset; mesin giling untuk
keperluan pertanian; 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 penanam benih pertanian; mesin penuai traktor-ditarik; mesin pertanian; motor dan
generator listrik secara teknis cocok untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi
dan kontrol yang diperlukan; motor listrik dan generator untuk peralatan penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan
peralatan switching; naik-on mesin pemotong rumput; nozel-nozel udara panas yang merupakan suku cadang dari senjata
udara panas; pemanen untuk pertanian; pemanen yang ditarik traktor; pembudidaya pertanian; penapak (trek) untuk backhoe;
penggerak listrik dan peralatan generator untuk konverter energi dan sistem penyimpanan, termasuk sistem eksitasi yang
sesuai; penugal benih untuk mesin pertanian; penyebar pupuk traktor-ditarik; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan
untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem
sasis; perkakas pengangkutan [pertambangan]; 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 resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan
spa; rol penarik traktor; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; seeder siaran traktor-ditarik; set motor-generator untuk
penggunaan energi alternatif; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; tanaman oksigen generator untuk
industri akuakultur; traktor rumput; trek karet menjadi bagian dari crawler di crane; trek karet menjadi bagian dari crawler di
excavator; trek karet menjadi bagian dari mesin penggali; trek karet menjadi bagian dari perayap di bajak salju; trek karet
menjadi bagian dari perayap di buldoser; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian
dari perayap di mesin pembuat jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian
dari perayap di mesin pertambangan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari
perayap di pavers; trek karet menjadi bagian dari perayap pada alat berat; trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin
dan peralatan bongkar muat; trek karet menjadi bagian dari skid-steer loader; trek karet untuk bajak salju perayap; trek karet
untuk derek perayap; trek karet untuk ekskavator perayap; trek karet untuk mesin pertambangan crawler; trek karet untuk
pavers perayap; turbogenerators; windrowers untuk mesin pertanian===
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: DID2022027975
: 15/04/2022 17:39:24
:
: Rachmawati Putri Utami
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMEENA BEAUTY + LOGO
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna tulisan gold
: 3
: ===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; Bibit parfum; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pembersih makeup all-in-one; Perangkat dan set hadiah yang
berisi produk dan sediaan 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; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan perawatan
rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; air parfum; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; ekstrak bunga [parfum]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim penghilang bulu; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; mandi minyak untuk perawatan rambut; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; parfum; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dan cologne; perawatan pelurusan rambut; persiapan untuk perawatan rambut; produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun
batangan; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk
batangan; sabun cuci tangan; sabun mandi*; sachet parfum; sediaan dan perawatan rambut; sediaan kosmetik perawatan
rambut; 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 rambut untuk manusia; sediaan perawatan
rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CR SKINCARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink
: 3
: ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Perona Pipi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); 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; Sampo rambut 3-in-1;
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 tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot;
Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum
dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan 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

740

Halaman 806 dari 872

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 dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; 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 pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik;
lotion aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat
kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan
tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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); sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi cair tidak mengandung obat; 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 untuk mencerahkan tekstil; 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; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo untuk bayi; samposampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pengencangan payudara 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 tabir surya;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian
dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027977
: 15/04/2022 18:47:37
:
: SALMAN AHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalasan Timur No. 31, RT.004 RW.021, Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi,
Jawa Barat, 40534
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONE EIGHT + LOGO
: Satu Delapan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027978
: 15/04/2022 20:28:51
:
: PT. OLEW PLASINDO JAYA MAKMUR

540 Etiket

540 Etiket

: JL.RAYA TAPOS NO.59 RT.002/003 KEL.TAPOS KEC. TAPOS KAB. DEPOK
JAWA BARAT , Kota Depok, Jawa Barat, 19451

Halaman 807 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIOLY + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold Kuning Biru Hitam
: 20
: ===Wadah dari plastik untuk kemasan; wadah kemasan dari plastik; wadah obat plastik untuk penggunaan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027979
: 15/04/2022 20:29:30
:
: RINALDY AZER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TALUAK RT.000 RW.000 KEL.KURAI TAJI TIMUR - KEC. NAN SABARIS,
Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZERTICO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Ikat pinggang; Jaket parka; Kaos t-shirt; Pakaian dalam; Pakaian
luar; Sweater; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; atasan
[pakaian]; baju; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana dalam [pakaian]; celana kasual; celana pendek;
hoodies; jaket; jaket [pakaian]; jaket kasual; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; pakaian; pakaian denim;
pakaian jadi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; parka; sabuk kulit
[pakaian]; sarung tangan; sendal; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027980
: 15/04/2022 20:33:51
:
: PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
: Jalan Letjend. Suprapto No. 2 Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20212
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MICC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 21
: ===Gelas; Mangkok; Piring; cangkir; mug===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: DID2022027981
: 15/04/2022 20:41:56
:
: PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

540 Etiket

: Jalan Letjend. Suprapto No. 2 Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20212
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

Halaman 808 dari 872

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MICC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 16
: ===Kantong untuk membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Pulpen; alat tulis kantor; alat tulis menulis; kantong belanja
dari kertas; kantong belanja dari plastik; pensil; tas belanjaan dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027982
: 15/04/2022 21:19:37
:
: DEDI AFRINO HUTABARAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARANG ANYER I NO.25 DESA AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, Kabupaten Bengkalis, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEHEDO BRAND + LOGO GENGGAM TANGAN
: MEREK HEHEDO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH HIJAU
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
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; 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 keperluan pertanian; Senyawa kelat
(digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); 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; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan
kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik;
pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk kandang; pupuk laut; 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 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]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple
superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022027983
: 15/04/2022 21:51:13
:
: Ahdiat

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Cimanggu City Blok S3 No.6 , Kota Bogor, Jawa Barat, 16166
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Reyna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan

740

540 Etiket

Halaman 809 dari 872

kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; 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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; wangiwangian untuk penggunaan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022027984
: 15/04/2022 22:51:28
:
: HENDRA JULIUS SETIAWAN MARTONO

540 Etiket

: SUTERA JELITA UTAMA NO. 15, RT. OO2/RW. 006, KEL. PONDOK JAGUNG
TIMUR, KEC. SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIAMO + LOGO
: TIAMO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 9
: ===perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTHINC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, ungu
: 38
: ===Penyediaan online forums; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online; jasa penyediaan forum online untuk
berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; menyediakan akses ke
forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan forum online; menyediakan forum online untuk komunikasi
mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam; penyedia forum online untuk
transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTHINC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam, ungu
: 42

: JID2022027985
: 15/04/2022 23:13:07
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

: JID2022027986
: 15/04/2022 23:19:41
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 810 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat
komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan layanan kecantikan.;
Perangkat lunak sebagai layanan berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, menelusuri,
menyimpan, dan menggunakan bersama-sama informasi mengenai berbagai topik minat umum, termasuk kecantikan,
kosmetik dan produk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027987
: 15/04/2022 23:26:53
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTHINC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, ungu
: 44
: ===Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; Salon perawatan kulit; bedah kosmetik; jasa konsultasi
kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa salon kecantikan;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan ahli
kecantikan; layanan kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan medis dan bedah; layanan perawatan bedah;
layanan salon perawatan kulit; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan perawatan kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTHINC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, ungu
: 45
: ===Jasa konsultasi, pemberian nasehat dan konseling di bidang fesyen pribadi; Layanan jejaring sosial online dalam bidang
perawatan kecantikan dan pribadi; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; jasa jejaring sosial berbasis internet; jasa
konsultasi di bidang mode pribadi; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan koordinasi mode untuk individu;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan fesyen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027988
: 15/04/2022 23:30:58
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

: DID2022027989
: 15/04/2022 23:35:37
:
: Romadhona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Rawa Terate RT 01, RW 02 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STUDIOROMA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 811 dari 872

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===alas kaki; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===
: DID2022027990
: 16/04/2022 00:14:38
:
: MUHAMMAD ALI AKBAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 32
: ===Air mineral dengan ozon; Ale jahe dari minuman jus jahe; Jahe ale; Jus Salak; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan;
Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman kacang
kedelai, selain pengganti susu; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Sari sayuran; air kelapa [minuman]; air mineral;
air mineral aerasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; ale jahe kering; jus; jus anggur; jus
aparagus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah segar; jus
delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus
tomat [minuman]; jus wortel; konsentrat jus buah; limun; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu
tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi bebas gula; minuman isotonik; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman jus prem; 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 sayuran; smoothie (sari sayuran); smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027991
: 16/04/2022 00:17:45
:
: IMAM SARJONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Samiaji No. 11 Kav Agraria RT 002 RW 008 Kel. Nusajaya Kec. Karawaci, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fumano
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Ats /
otomatis genset; Bajak pemotong rumput; 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; Dieset generator set /
Diesel Genset; Dinamo genset; Filter (suku cadang mesin atau motor); Generator arus bolak balik; Generator tenaga uap/alat
pembangkit uap; Generator ; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin penggulung untuk
keperluan pertanian; Mesin pompa pembuang air; 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/peralatan pertambangan dan migas; Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Pompa air ; Pompa submersible,
pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya;
Silent box genset; Silent generator; Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan
sproket penggerak; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), noses integral, pelat samping, pelat dasar
dan rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; Suku cadang untuk mesin yaitu
gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator,

740

Halaman 812 dari 872

sekop kabel, dan pemuat; Trek karet menjadi bagian dari mesin pertambangan; 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; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat ekstraktor untuk tambang; alat pemotong rumput dan alat kebun
yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengangkut
(pertambangan); alat pertanian, dipasang di trailer; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat
pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan,
pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); bajak yang ditarik traktor; baler jerami yang ditarik traktor;
bit pertambangan; diesel generator; distributor pupuk traktor-ditarik; ekstraktor jus dioperasikan listrik dan daya untuk buah;
ekstraktor jus, listrik; elevator pertanian; engkol suku cadang mesin; filter (suku cadang mesin atau motor); garu jerami yang
ditarik traktor; garu yang ditarik traktor; 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; generatorgenerator nitrogen untuk solder-solder besi listrik; karet penapak (trek) untuk backhoe; katrol drive untuk sabuk transmisi daya
dari mesin pertanian; kopling untuk alat pertanian; latihan untuk industri pertambangan; lembam generator gas [mesin];
mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin dan peralatan pertambangan; mesin genset; mesin giling untuk
keperluan pertanian; 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 penanam benih pertanian; mesin penuai traktor-ditarik; mesin pertanian; motor dan
generator listrik secara teknis cocok untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi
dan kontrol yang diperlukan; motor listrik dan generator untuk peralatan penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan
peralatan switching; naik-on mesin pemotong rumput; nozel-nozel udara panas yang merupakan suku cadang dari senjata
udara panas; pemanen untuk pertanian; pemanen yang ditarik traktor; pembudidaya pertanian; penggerak listrik dan peralatan
generator untuk konverter energi dan sistem penyimpanan, termasuk sistem eksitasi yang sesuai; penugal benih untuk mesin
pertanian; penyebar pupuk traktor-ditarik; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk
perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; perkakas pengangkutan
[pertambangan]; 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 resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan spa; rol penarik traktor; sabuk
untuk mesin kendaraan pertanian; seeder siaran traktor-ditarik; set motor-generator untuk penggunaan energi alternatif; sikat
menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; tanaman oksigen generator untuk industri akuakultur; traktor rumput; trek
karet menjadi bagian dari crawler di crane; trek karet menjadi bagian dari crawler di excavator; trek karet menjadi bagian dari
mesin penggali; trek karet menjadi bagian dari perayap di bajak salju; trek karet menjadi bagian dari perayap di buldoser; trek
karet menjadi bagian dari perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pembuat jalan; trek
karet menjadi bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan;
trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap di pavers; trek karet menjadi
bagian dari perayap pada alat berat; trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; trek
karet menjadi bagian dari skid-steer loader; trek karet untuk bajak salju perayap; trek karet untuk derek perayap; trek karet
untuk ekskavator perayap; trek karet untuk mesin pertambangan crawler; trek karet untuk pavers perayap; turbogenerators;
windrowers untuk mesin pertanian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027992
: 16/04/2022 01:13:36
:
: Meidiana, S. Si

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tirta Ria GG. Melati V No. 2 Lk. I RT. 002 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang ,
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Queen Siger
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; brownies; kue bolu; kukis (kue kering); produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027993
: 16/04/2022 01:33:22
:
: Sri Maya Utari

540 Etiket

: Jl. Jend. Sudirman Komplek PU No. 12 RT. 001 RW. 004 Kel. Kota Gapura Kec.
Kotabumi , Kabupaten Lampung Utara, Lampung, 34512

Halaman 813 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ylham Bakercs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; kue basah; kukis (kue kering); produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022027994
: 16/04/2022 02:16:12
:
: Rudy Hartono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baloi Mas Permai RT003 / RW006, Kel : Baloi Indah, Kec : Lubuk Baja., Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29444
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAN MAN TANG
: rumah/ruangan besar yang penuh penuh

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan emas
: 43
: ===Kedai minuman panas dan dingin; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan
makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan
kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai minuman; layanan makanan dan
minuman yang bisa dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027995
: 16/04/2022 02:25:42
:
: PT. Setara Sakti Santosa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bulung Kulon RT.01 RW.05, Kec. Jekulo Kab. Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, 59382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SETARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===rokok kretek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027996
: 16/04/2022 06:08:27
:
: MUHAMMAD LUQMAN SOPANDI

540 Etiket

540 Etiket

: CIPADUNG RT.06/RW.02 NO.254A CIBIRU BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat,
40614

Halaman 814 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ottustore.id
: melaju

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu dan putih
: 25
: ===Hijab; Hijab olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022027997
: 16/04/2022 06:12:50
:
: HENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Asia Raya Blok K5 Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera
Utara - 20216, Kota Medan, Sumatera Utara, 20216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELEPHANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 5
: ===Lem kecoa; Lem tikus; Perekat penangkap serangga; kertas perekat penangkap serangga; lem lalat; perekat penangkap
lalat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022027998
: 16/04/2022 06:38:24
:
: SUNITA NOVANA WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Silaturahmi No. 9 LK. 2 Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan,
Sumatera Utara - 20224, Kota Medan, Sumatera Utara, 20224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHOKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 25
: ===Celana jeans; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket-jaket; Kebaya; Masker wajah (pakaian); Sarung batik; Sarung tenun; Sol
sepatu; Sweater; baju batik; baju kaos (t-shirt); bando; bra; celana jas; celana panjang; celana pendek; daster; hak sepatu;
jaket jas; jas hujan; jas hujan motor; jas panjang; kaos kaki; kemeja formal; masker tidur; pakaian; pakaian bermain; pakaian
dalam; pakaian denim; pakaian formal; pakaian linen; pakaian luar; pakaian militer; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; piyama; rok; rok dalam; rompi; sandal; sarung; sarung tangan; sarung tangan kulit; sepatu; sepatu bayi; sepatu bola;
sepatu boot; sepatu bot; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu sandal; setelan jas; syal bahu; syal renda; syal sutra;
syal wol; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022027999
: 16/04/2022 07:57:05
:
: Arnantyo Naresyworo

Alamat Pemohon

: Pondok Indah A3. Jalan Buluh Indah , Kota Denpasar, Bali, 80112

740

540 Etiket

Halaman 815 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIEC INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih dan hitam
: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan;
Layanan konsultasi pendidikan; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa
konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; konsultasi di
bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan
hotline; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur seminar pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028000
: 16/04/2022 08:53:55
:
: Monesia Lintang Nugraheni

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cangkol Rt.001/008, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PSTORE GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk wajah;
Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi;
Deodorant stick; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelembab kulit; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris 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
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim
untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (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; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; 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; 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; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pasta gigi untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih makeup all-in-one; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan
binatu; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk menata rambut;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Spray
penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu
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pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; alis palsu; alis palsu perekat diri; aroma diffuser
buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit
plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; balsem setelah dicukur; basis make-up dalam bentuk
pasta; basis untuk make-up; batu apung untuk penggunaan pribadi; bedak bayi; 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 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 gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; 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 pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam
dan pancuran; cairan pembersih kaca depan; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; 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 dalam bentuk pil;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; esens tubuh; esens wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; 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 pracukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; glitter kuku; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk
pembersihan; 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; kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner kuku; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; 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 yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi;
krim bibir; krim bronzing kulit; 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 yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab, lotion dan gel; 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 pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; 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 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 untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku jari
kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; 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 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 antipenuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit 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 dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa
bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; 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; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak esensial aromatik; minyak
kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak pijat
tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian rambut; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit;
mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi 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 cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau
de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
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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 karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah kulit; pencuci tubuh
(sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; 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; 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; 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]; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; 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 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 kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh;
sabun lidah buaya; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk
melindungi kulit dari efek sinar matahari; 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; 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, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; 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 mencuci tangan diresapi untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; 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 tahan air; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tips kuku; tisu kosmetik pralembab; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; ujung kuku
buatan; warna jenggot; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur;
wewangian kayu cedar; 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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: Merek Kata dan Lukisan
: GA Beautycare
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan mandi; Tabir surya yang disemprot; balm
cukur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; foundation cair; garam mandi; gel kecantikan; gel mandi; gel mandi, krim
dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah
bercukur; krim kecantikan; 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 pemutih kulit; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim tubuh; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up tubuh; maskara; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab kulit; pelembab tubuh; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung
obat; primer make-up; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun
tubuh tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; semprotan
tubuh; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah
bercukur; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak berobat meresap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028002
: 16/04/2022 09:40:53
:
: Ahdiat

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Cimanggu City Blok S3 No.6 , Kota Bogor, Jawa Barat, 16166
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Enhaskin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
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; Toner Pelembab Wajah; kosmetik untuk bibir; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim wajah; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; 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; sabun batangan; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi,
sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun mandi cair; 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; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028003
: 16/04/2022 09:49:50
:
: HO JAW FEI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pepaya VII No. 4 Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Halaman 819 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DURACELL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU.
: 19
: ===pipa drainase, bukan dari logam; saluran air, bukan dari logam, untuk digunakan dalam konstruksi sistem waterproofing
basement; saluran plastik untuk drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028004
: 16/04/2022 09:58:36
:
: Iwan Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Graha Golf I/26 Araya Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Appelikeur
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, hijau, kuning
: 33
: ===Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; hard cider
(arak apel dengan kandungan alkohol dari buah apelnya); sari apel beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028005
: 16/04/2022 10:07:49
:
: HENRY EDLIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.U/21, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAWTEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Kain amplas dari pasir; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar;
kain ampelas; kain amplas; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; sarung tangan
pengamplasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022028006
: 16/04/2022 10:07:55
:
: CV. AKS JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Muara Baru No. 3B, Penjaringan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AKS
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 820 dari 872

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Kain amplas dari pasir; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar;
kain ampelas; kain amplas; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; sarung tangan
pengamplasan===
: DID2022028007
: 16/04/2022 10:08:32
:
: HENRY EDLIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.U/21, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WITEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Kain amplas dari pasir; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar;
kain ampelas; kain amplas; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; sarung tangan
pengamplasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028008
: 16/04/2022 10:08:33
:
: HENRY EDLIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.U/21, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WITEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7
: ===Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,

740

papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Alat pemotong batu; 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; Bajak pemotong rumput; 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; Cetakan dan cetakan
pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian mesin); Lengan robotik untuk pemotongan; Mata gergaji bundar bagian dari
mesin; Mesin Circular Gergaji; Mesin Perkakas semen karbida; 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 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 pengikatpenggerak; inflator; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin pembetukan/penggilingan.pemotongan mie dan pasta; Mesin
pemotong kartu nama; Mesin pemotong pipa; Mesin pengasah pisau; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat
pemotong dan deburring bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin
percetakan pisau serut yang menggunakan listrik; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin untuk manufaktur dan peralatan mesin
untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen,

Halaman 821 dari 872

rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk
mesin pemotong kolam ikan alami; Pelebar lubang [perkakas listrik]; Pemotong robotik; Pipa hembus pemotong, dioperasikan
dengan gas; Pisau potong listrik; Rantai untuk gergaji rantai; Roda pemotong; Set pemotong batang; Sikat pemotong (mesin);
Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; 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 potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; alat-alat listrik yang dioperasikan
dijual di pra-diisi tas perkakas; bangku gergaji [bagian dari mesin]; daun gergaji bundar (bagian mesin); fiberglass robot
pemotong; 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]; hedge
pemotong, listrik; jig-gergaji [alat-alat listrik]; jig-gergaji [mesin]; kepala alat pemotong [bagian dari mesin]; keran [Mesin
Perkakas]; keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; kopling untuk Mesin Perkakas; mata bor logam dan mata bor nonlogam 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 pisau; mata widia digunakan dengan Mesin
Perkakas; meja gergaji; membajak pisau untuk kendaraan; mesin gergaji yang membuat potongan pada berbagai sudut dan
kemiringan; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin kayu listrik gergaji;
mesin logam menggergaji; 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 pisau
penajaman; mesin untuk kayu gergaji; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; naik-on mesin pemotong
rumput; obor pemotongan, dioperasikan dengan gas; pabrik penggergajian; pemburu [Mesin Perkakas]; 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 pizza listrik; pemotong sekam; pemotong sekam, listrik; pemotong tunggul pohon; pemotong waterjet robot;
penajam pisau, listrik; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi
suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; perangkat pemotong menjadi bagian dari mesin;
perkakas bor listrik untuk rumah tangga; perkakas dan perlengkapan untuk mesin jahit; perkakas pengangkutan
[pertambangan]; pisau [bagian dari mesin]; pisau [bagian mesin]; pisau frais [peralatan mesin]; pisau mesin penggiling; pisau
pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin
pemindah tanah; pisau untuk pengolah makanan listrik; pisau, listrik; pizza pemotong, listrik; robot laser pemotong; robot
pemotongan plasma; router [Mesin Perkakas]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028063
: 16/04/2022 16:44:22
:
: INGRID JULIWATI SUSILO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Famili N-67, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo GudangPro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Biru Dongker
: 9
: ===perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi
mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk mengatur pengambilan, pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; program komputer,
dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028065
: 16/04/2022 19:09:11
:
: ZULBEDRI

540 Etiket

540 Etiket

: JL. MESJID AL ANWAR NO. 14-A, RT.002/RW.009, KELURAHAN SUKABUMI
UTARA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 822 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUTTY SISTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===bra; bra bersalin; bra olahraga pelembab kelembaban; celana dalam; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028066
: 16/04/2022 19:39:55
:
: HELMI JATMIKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Purworejo RT 003 RW 001 Ds. Resapombo Kec. Doko Kab. Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66186
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HA'EL CLOTHING + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 25
: ===Baju koko; Kaos anak-anak; Kaos tanpa lengan; Kemeja Hawaii; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja
berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sweater; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); celana pendek; celana pendek boxer; hoodies; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket lengan
panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt;
kemeja kancing; sweater bayi; sweater katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028067
: 16/04/2022 19:50:18
:
: DAVID AZER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. TERUSAN KARANG SARI NO.65 BLOK CISEGEL RT.005 RW.009. KEL.
MELONG - KEC. CIMAHI SELATAN, Kota Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXVELTIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Baju Hangat; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian luar; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandalsandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju santai; baju setelan; celana; celana
boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana pendek denim; hoodies;
ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos t shirt; kaus kaki sandal; kerah [pakaian]; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian dasar;
pakaian denim; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk
untuk pakaian; sandal; sandal kulit; sandal pelindung kaki; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu kasual; setelan kaos
bertudung (hoodies); syal; topi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028068
: 16/04/2022 20:14:17
:
: Vika

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parang Klitik No. 21 RT/RW : 005/005, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AOORA
: "Aoora" merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu Muda
: 3
: ===Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik;
Semprotan pelembab wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim
malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim siang; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; masker kulit [kosmetik]; pencuci
muka; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); serum kecantikan;
toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028069
: 16/04/2022 21:02:59
:
: SIANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILA PUNCAK TIDAK BLOK V-78A RT/RW 034/004, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZOMERCLOTH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan ungu
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; 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 jeans; Celana kerja; Celana panjang besar; Celana panjang denim; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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, 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

740
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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); atasan
[pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dengan gantungan; atasan polo rajutan;
atasan rajut; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; baju hamil; baju rajut; celana; celana bahan katun; celana bersalin;
celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana formal; celana kargo; celana
kasual; celana khaki; celana lebar kaki; celana leging; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang longgar; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek
berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek kargo; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk wanita;
celana santai; celana stretch; celana untuk dipakai; celana untuk wanita; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun rajut; gaun rajutan;
gaun untuk wanita; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana,
manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kaus [baju ketat]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan
atasan rajutan polo; pakaian santai; 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;
rok celana; setelan celana untuk wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028070
: 16/04/2022 21:17:51
:
: MUH. ASNUR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JEND. SUDIRMAN, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 90914
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRANS HP + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===dudukan ponsel untuk kendaraan; keyboard untuk ponsel; mikrofon handsfree untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022028071
: 16/04/2022 21:23:46
:
: SIFAURRAHMA SUWANDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Farid Liputo RT002/RW008, Kelurahan Bugis, Kec. Dunbo Raya, Kota
Gorontalo, Gorontalo, 96112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syifa Craft + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink, hijau, putih, abu-abu, hitam
: 40
: ===Jasa cetak print; Jasa pembuatan merchandise; jasa percetakan; pencetakan litograf; pencetakan, pencetakan litograf,
sablon dan digital printing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022028072
: 16/04/2022 21:51:03
:
: Diyah Nurhaidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Rizki Ilhami 2 Cluster Arafah Jl. Daliya 1 Blok B2/12A Rt. 02 Rw. 04 , Kel.
Pengasinan, Kec. Sawangan , Kota Depok, Jawa Barat, 16518
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: bunbun cemilan sehat

540 Etiket

Halaman 825 dari 872

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Hijau Tosca
: 29
: ===Asinan; Ayam olahan ; daging olahan; dimsum; puding putih; salad buah; salad buah dan sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022028073
: 16/04/2022 22:12:23
:
: Komariah Britshanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Batur raya no. 10 rt. 001 rw 05 kelurahan Abadijaya kec Sukmajaya , Kota
Depok, Jawa Barat, 16417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pawon Bu Kokom
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, hitam
: 43
: ===katering makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028074
: 16/04/2022 22:29:23
:
: Neng Reni , Adinda Hutami Dewi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gagak Lumayung RT.003 RW.013, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44111
: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
: Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIMOL PENGUASA BOJOT + LUKISAN
: Bojot = Nama Suatu Kampung di Daerah Karangpawitan Garut Jawa Barat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam, Putih, Coklat
: 30
: ===Cimol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028075
: 16/04/2022 22:39:41
:
: Prafan Eko Sanjoyo Zein

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Tegalsari, RT 001 RW 018, Tegalsari, Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, 68172
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tsarys Dopamin + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, hitam, putih dan coklat
: 30
: ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; donat; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D152022028076
: 16/04/2022 22:40:58
:
: Nuryanto

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Ketulungan RT 002 RW 000 Ds. Ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara,
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 92963
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JALUSAKTIDECK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 6
: ===Atap logam; 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; Baja ringan;
Batang lempengan alumunium; Batang lempengan campuran alumunium; Campuran aluminium; Hollow aluminium; Hollow
besi Siku; Lantai dari logam; Lembar lindung atap dari logam; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan
seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); Panel-panel
bahan campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; Pelapis alumunium; Rangka atap dari logam; Seng
roll galvanis; Spendek dari logam; aluminium; atap baja ringan; bahan bangunan dari logam; bahan logam untuk bangunan
atau konstruksi; bahan-bahan bangunan dari logam; batang baja berongga; besi; besi tahan karat; decking logam; floor deck
dai logam; genteng metal galvanis; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; kurung logam untuk digunakan dalam konstruksi
dan perakitan decking; lembaran baja galvanis; papan decking logam; pipa hollow; plat strip aluminium; rangka baja ringan
kanal c; tutup atap dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028077
: 16/04/2022 22:48:31
:
: Meylita Purnamasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Haji Japat no 49 rt 12 Rw 01 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya , Kota Depok, Jawa
Barat, 16417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BU'RUBY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH
: 29
: ===Siomay===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028078
: 16/04/2022 23:09:25
:
: PT. Tanda Bakti Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Foresta Business Loft 5 Unit 26, Desa/Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUKQURBAN + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, hijau muda, putih
: 31
: ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan
penambah rasa dalam pakan ternak; Ayam (Tulang hitam), hidup; Bass (ikan laut khas Jepang), hidup; Beras untuk pakan
ternak; Bibit Ikan; Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Campuran pakan ternak;
Hasil peternakan; Ikan Cupang (Ikan Hias); Ikan mas hidup (untuk dikonsumsi); Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Pelet
(Makanan Ternak); Plaices (ikan), hidup; Produk pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan bijibijian; Produk-produk benih pertanian; Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan untuk penggemukan ternak;
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Silver carps (ikan), hidup; Tepung Bahan Makanan Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; anak ikan yang baru
menetas; ayam hidup; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk
ayam; bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan
untuk ikan; bahan makanan untuk kuda; bayam, segar; bebek hidup; benih ikan; benih untuk keperluan hortikultura; biji-bijian
dan biji mentah dan belum diolah; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar,
bumbu segar; burung peternak; carps crucian (ikan), hidup; domba [ternak]; flax meal [makanan ternak]; garam mineral untuk
ternak; garam untuk ternak; hewan hidup; hewan laboratorium hidup; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan bertelur; ikan
cod hidup; ikan haring, hidup; ikan hidup untuk makanan manusia; ikan hidup, selain untuk makanan manusia; ikan koi, hidup;
ikan mas koki (ikan hias); ikan teri, hidup; ikan trout, hidup; ikan, hidup; kakap merah (ikan), hidup; kambing hidup; konsentrat
untuk pakan ternak; kue jagung untuk ternak; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan bebek; makanan ikan; makanan ikan
Louhan; makanan ikan hias; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan bibit
kecil; makanan kuda, bisa dimakan; makanan udang (makanan ternak udang); makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk
ikan mas; malt; malt [biji-bijian yang belum diolah] untuk diseduh dan disuling; malt untuk diseduh; malt untuk pembuatan bir
dan penyulingan; malt untuk penyulingan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kuda; nutrisi
(bahan makanan) untuk ikan; pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk ikan dan krustasea; produk hortikultura; produk pertanian;
produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; ransum ternak; salmon (ikan), hidup;
sarden (ikan), hidup; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; suplemen makanan untuk akuakultur.;
tanaman dan bunga alami; tepung ikan untuk konsumsi hewan; ternak; ternak [ternak]; udang air asin untuk digunakan
sebagai makanan ikan; umbi; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura; umbi, bibit dan benih untuk ditanam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028079
: 16/04/2022 23:21:55
:
: Mekar Djulianti Rukmana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Bogor Km 36.6 No. 4 , Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: creamic.co + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 21
: ===Peralatan makan dari keramik; karya seni yang terbuat dari keramik; keramik untuk keperluan rumah tangga; ornamen
keramik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028080
: 16/04/2022 23:51:08
:
: DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 Route de Berne - 1700 Fribourg Switzerland
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa
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hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Baozi (roti isi); Biskuit
(manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petitbeure; 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; Brownies Coklat; Bubuk untuk membuat roti; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot;
Campuran beras coklat dan hitam; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cimi-Cimi (kue
kering); 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]; Ekstrak coklat; Enchilada [roti
isi]; Es coklat durian; GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula-gula beku yang mengandung es
krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gulagula kacang; Hasil produksi coklat; Haver kupas; Karamel gula-gula; Keripik camilan sereal; Keripik sereal; Kopi Susu ; Kopi
cokelat; Kopi susu bubuk; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Susu; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar,
gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung
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tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ;
Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat
dari sereal; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-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 terutama terdiri dari roti;
Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah;
Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
sereal; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Minuman Teh Susu Telur; 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 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 rasa cokelat; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Panettone (roti manis); 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; Produk gula-gula dan kembang gula;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Puding dari telur,
susu dan gula; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Roti Denmark; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti
ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti panggang di suguhkan
dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti sayuran (vegan); Roti susu;
Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan aromatik
untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; 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; Snack Bar (Makanan); Taffy (gula-gula); Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula);
adonan puff pastry (roti); adonan roti; almond berlapis cokelat; almond berlapis permen; apel berlapis permen; baguettes [Roti
Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; baking cokelat; 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 nougat berlapis cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bazlama (roti pipih turki); biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi yang
dilapisi cokelat; bingkisan buskuit, permen, cokelat; 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; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; burger kedelai [roti
sandwich]; callisons [gula-gula]; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran gulagula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kopi hitam dengan susu panas; 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; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; 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 berlapis cokelat; cupcake cokelat; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon
Natal; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi permen untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; es coklat; es gulagula; es krim susu; es krim tanpa-susu; es susu; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; gelang permen; gula gula non-obat; gula
gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula kristal (selain gula-gula); gula permen karet; gula-gula; gulagula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; 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; hardtack [biskuit]; havermut; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; icing
bukan dari susu; 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 bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian;
isi cokelat untuk produk-produk roti; jeli buah [gula-gula]; kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula
[gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kalung permen; karamel [permen]; karamel
berlapis cokelat; kembang gula beku berbahan dasar sereal; keping cokelat; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal
instan; keripik kacang (gula-gula); kismis berlapis cokelat; kopi dan coklat; kopi susu instan; krim-krim coklat; kue cokelat; kue
coklat; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue sereal;
kue tar cokelat; kue wafer berlapis cokelat; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pastry puff (roti); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat
[gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan batang berenergi berbahan
dasar cokelat; 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 pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan
berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis
sereal; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji terutama
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terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering];
matzo [roti tak beragi]; mint untuk permen; 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 kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman cokelat; minuman
cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu; 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 teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu
(berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman berperisa cokelat; mizuame [sari pati ketan]
[permen]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang
kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen); 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 serbat [gula-gula]; pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; pasta cokelat; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pecan
logs (permen); pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; 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 sereal; piadina [roti datar]; pie cokelat; popcorn berlapis permen; potongan gula kristal [gula-gula]; pralin terbuat dari
cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); pretzel [roti berbentuk simpul];
pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk
sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti
isi]; remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; 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 kismis;
roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju];
roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; saus cokelat; saus coklat; sediaan
aromatik untuk permen; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaansediaan untuk minuman cokelat ; seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal
bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi
manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; sherbet fountains (permen);
shortbread biskuit; sirup cokelat; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sopapillas [kue kering goreng]; souffle
coklat; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stick liquorice [gula-gula]; stik roti; susu malt menjadi perasa untuk
minuman; sweetmeats [permen]; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk
menghias kue; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; tepung atau bubuk untuk gula-gula; 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 roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung sereal; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); topping cokelat;
topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar
susu dan topping kacang; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); wafel mangkok berlapis cokelat; yoghurt beku (es permen); zephyr [gula-gula]===
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aerosol yang mengandung obat; 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-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,
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pengujian genetika dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; Aplikator
atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; BEDAK
OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan
medis; 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-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bawang hitam tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam
untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; 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; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan
Tiongkok; 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; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan
dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat;
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; 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; Minumanminuman 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 jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang
mengandung obat; 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; Pencuci tangan mengandung obat; Persiapan makanan biologis; Produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; 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 farmasi untuk
pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat
tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan
Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai
antiretroviral; 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
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(motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis);
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 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 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/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat
batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang
mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan
alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; 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, khususnya obat pencegah batuk,
obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaansediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaansediaan 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; Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang
dapat larut dalam air (water-soluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk
penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; 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 makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; TONIK OBAT KUAT; Tanaman
obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batangbatang 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; 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; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; 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; air laut untuk mandi obat; akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing);
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk
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obat Barat; 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-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat kaki; balsam bayi
(lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar pengganti makanan
bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi untuk
pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis;
bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes);
busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan 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; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
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;
garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat;
jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin,
kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obatobatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk digunakan
sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki 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 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 obat;
krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin
untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit
obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahanbahan 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 keringbeku 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;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; 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
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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 bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multipurpose analgesik balm obat; 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; obatobatan 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; obatobatan 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]; obatobatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab
tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; 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; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan
dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk
farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; racun
lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; 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; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok
obat; salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering
obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi;
sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; 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 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
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pencegahan dan pengobatan kanker; 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 injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; 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 pencukuran obat; 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 perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat; 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 pertumbuhan
rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan
reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; 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-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; sediaansediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan obat;
semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; 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; serbuk minuman
kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe
obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis;
sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; 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
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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 minuman kolagen; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan
untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah
ditentukan sebelumnya; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik
untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; 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 obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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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-agen, reagenreagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-
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sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik
diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran
hewan, pengujian genetika dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat;
Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir;
BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat
dan sediaan dokter hewan lainnya; Bawang hitam tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam untuk obat tradisional;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Cordyceps untuk
tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Gula-gula yang
diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit;
Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis
tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat
herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan
minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; 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 jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan
pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; 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; Obatobatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obatobatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan
antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan mengandung obat; Produk
farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk
perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat,
yaitu pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI
BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut
mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit
hewan; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; 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 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 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 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/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS;
Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji
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yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan
sengatan; 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, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk
mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir
surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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; Semprotan mulut mengandung obat; Sirup yang
mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung obat; 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; 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, obatobatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; TONIK OBAT KUAT; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep;
Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; 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 minumanminuman 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; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan
hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi
untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; 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; air laut untuk mandi obat; akar
obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing); antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus,
serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan
farmasi aktif untuk obat Barat; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung
trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan-bahan yang
mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; balm obat kaki; balsam bayi
(lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bedak bayi mengandung
obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk obat kaki; busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok
elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; 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; douche obat; ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan
untuk keperluan pengobatan; 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; garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk
penggunaan obat; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer];
homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati;
kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang
mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obatobatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kompres obat;
kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki 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 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 obat; krim ruam popok obat; krim wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; larutan cairan obat untuk rokok
elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lilin pijat obat; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat;
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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/minuman suplemen kesehatan; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan
dengan obat; mengobati; 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 bayi
mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multi-purpose analgesik balm obat; 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; obatobatan 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; obatobatan 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; obatobatan 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; obatobatan 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; pakan
ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat
untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang
mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula
untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis;
penyeka obat; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang
mengandung obat; permen, obat; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang
mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia;
produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/
akar-akaran untuk keperluan pengobatan; 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; salep mentolated obat
multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok;
salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo
obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan
dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan
farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan zat untuk
pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan
farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan
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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 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
pencegahan dan pengobatan kanker; 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 injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi,
obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; 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 pencukuran obat; 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 perawatan bibir obat; sediaan
perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat; 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 pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat
hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual;
sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat;
sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; 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-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; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
serat makanan untuk mengobati sembelit; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu
mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan];
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; 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 obat berbasis kolagen; suplemen makanan
obat untuk konsumsi manusia; 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
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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 peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen minuman
kolagen; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin
dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet hisap obat; tablet-tablet yang
mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh
herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat;
tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; 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 obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas===
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aerosol yang mengandung obat; 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-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; Aplikator
atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; BEDAK
OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan
medis; 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-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bawang hitam tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam
untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; 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; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan
Tiongkok; 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; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan
dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat;
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
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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; 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 jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan
pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; 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; Obatobatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obatobatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan
antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan mengandung obat;
Persiapan makanan biologis; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk
pengobatan penyakit tulang; 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 farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK
DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan
Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dermatologis [selain
obat]; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau
obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; 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 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 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 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/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat
batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang
mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan
alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; 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, khususnya obat pencegah batuk,
obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaansediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaansediaan 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; Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang
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dapat larut dalam air (water-soluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk
penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; 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 makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; TONIK OBAT KUAT; Tanaman
obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batangbatang 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; 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; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; 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; air laut untuk mandi obat; akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing);
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk
obat Barat; 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-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat kaki; balsam bayi
(lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar pengganti makanan
bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi untuk
pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis;
bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes);
busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan 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; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
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;
garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat;
jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin,
kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk
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obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk
digunakan sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan
dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki
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 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 obat;
krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin
untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit
obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahanbahan 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 keringbeku 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;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; 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 bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multipurpose analgesik balm obat; 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; obatobatan 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; obatobatan 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-
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obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab
tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; 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; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan
dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk
farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; racun
lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; 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; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok
obat; salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering
obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi;
sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; 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 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
pencegahan dan pengobatan kanker; 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 injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; 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 pencukuran obat; 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
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[pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat;
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 pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang
berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir;
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-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 makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
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; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obatobatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani,
untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; 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
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mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan
untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah
ditentukan sebelumnya; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik
untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; 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 obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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aerosol yang mengandung obat; 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-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; Aplikator
atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; BEDAK
OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan
medis; 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-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bawang hitam tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam
untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; 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; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan
Tiongkok; 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; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan
dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat;
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
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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; 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 jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan
pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; 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; Obatobatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obatobatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan
antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan mengandung obat;
Persiapan makanan biologis; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk
pengobatan penyakit tulang; 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 farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK
DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan
Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dermatologis [selain
obat]; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau
obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; 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 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 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 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/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat
batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang
mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan
alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; 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, khususnya obat pencegah batuk,
obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaansediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaansediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau
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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; Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang
dapat larut dalam air (water-soluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk
penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; 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 makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; TONIK OBAT KUAT; Tanaman
obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batangbatang 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; 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; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; 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; air laut untuk mandi obat; akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing);
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk
obat Barat; 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-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat kaki; balsam bayi
(lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar pengganti makanan
bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi untuk
pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis;
bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes);
busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan 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; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
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;
garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat;
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jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin,
kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obatobatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk digunakan
sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki 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 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 obat;
krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin
untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit
obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahanbahan 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 keringbeku 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;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; 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 bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multipurpose analgesik balm obat; 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; obatobatan 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
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untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obatobatan 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]; obatobatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab
tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; 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; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan
dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk
farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; racun
lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; 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; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok
obat; salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering
obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi;
sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; 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 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
pencegahan dan pengobatan kanker; 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 injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; 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;
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sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pencukuran obat; 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 perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat;
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 pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang
berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir;
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-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 makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
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; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obatobatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani,
untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; 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
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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 minuman kolagen; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan
untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah
ditentukan sebelumnya; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik
untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; 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 obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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aerosol yang mengandung obat; 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-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; Aplikator
atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; BEDAK
OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan
medis; 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-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bawang hitam tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam
untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; 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; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan
Tiongkok; 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; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan
dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat;
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
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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; 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 jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan
pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; 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; Obatobatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obatobatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan
antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan mengandung obat;
Persiapan makanan biologis; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk
pengobatan penyakit tulang; 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 farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK
DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan
Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dermatologis [selain
obat]; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau
obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; 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 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 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 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/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat
batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang
mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan
alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; 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, khususnya obat pencegah
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batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium;
Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir;
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; Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang
dapat larut dalam air (water-soluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk
penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; 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 makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; TONIK OBAT KUAT; Tanaman
obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batangbatang 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; 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; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; 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; air laut untuk mandi obat; akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing);
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk
obat Barat; 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-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat kaki; balsam bayi
(lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar pengganti makanan
bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi untuk
pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis;
bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes);
busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan 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; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
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;
garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
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gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat;
jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin,
kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obatobatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk digunakan
sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki 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 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 obat;
krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin
untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit
obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahanbahan 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 keringbeku 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;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; 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 bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multipurpose analgesik balm obat; 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; obatobatan 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;
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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; obatobatan 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]; obatobatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab
tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; 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; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan
dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk
farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; racun
lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; 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; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok
obat; salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering
obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi;
sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; 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 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
pencegahan dan pengobatan kanker; 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 injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; 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
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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 pencukuran obat; 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 perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat;
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 pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang
berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir;
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-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 makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
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; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obatobatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani,
untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; 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
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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 minuman kolagen; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan
untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah
ditentukan sebelumnya; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik
untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; 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 obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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: ===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis;
Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan
tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bawang hitam fermentasi (kesehatan); Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein,
protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk
anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu berbentuk serbuk; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk
menjaga kesehatan hati; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kertas tisu untuk kesehatan; Madu untuk kesehatan;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan
dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis
(food suplement); Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; 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 aromatik untuk keperluan kesehatan; Obat
paten Cina; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan Cina untuk keperluan
manusia; Produk kesehatan mata; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ
kewanitaan; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin
C; Sediaan obat batuk; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaansediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; 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
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; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; 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 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 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 vitamin, mineral
dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; 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/tempelantempelan 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; 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-
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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; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; agen antileprotik; 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 kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan
ultrasound diagnostik; 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 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; air melissa untuk keperluan farmasi; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; alkohol obat; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; analeptik; analgesik; anestesi;
anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-dermoinfectives; antiinfeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter
hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin; antikoagulan; antioksidan
[suplemen makanan]; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk
keperluan medis; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia 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 tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahanbahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; balsem analgesik; bantalan jagung; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai
untuk inkontinensia; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; blocker saluran kalsium; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; busa
kontrasepsi; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena yang digunakan untuk
rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel
[fungisida]; 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; cap untuk keperluan farmasi;
carbolineum [parasitisida]; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa;
celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; chinoline untuk keperluan medis; 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; darah tali pusat untuk keperluan dokter
hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; deodoran mobil; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; dressing
dressing; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tumbuhan dan ramuan
untuk keperluan pengobatan; ester selulosa untuk keperluan farmasi; eter selulosa untuk keperluan farmasi; farmasi; fenol
untuk keperluan farmasi; feromon untuk keperluan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan
farmasi; ganja untuk keperluan medis; garam kalium untuk keperluan medis; gel anti-inflamasi; gel dermatologis berbasis
kortison; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gula diet untuk keperluan medis; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; infus obat; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamur obat; jujube, diobati;
kamper untuk keperluan medis; kapas untuk keperluan medis; kapsul minyak cod-liver; kapsul untuk obat-obatan; kapsul
untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong,
untuk obat-obatan; kardiotonik; kasein untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi
untuk keperluan medis; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kemoterapi; kerah
antiparasit untuk hewan; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; khloroform; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum untuk keperluan
dokter hewan; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; kontrasepsi kimia; kotak P3K portabel; kotak obat, portable, terisi; krim
antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim jagung dan kulit mati; krim obat; krim untuk penggunaan dermatologis;
kulit angostura untuk keperluan medis; kulit condurango untuk keperluan medis; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis;
kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia;
lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion kalamin; lotion tangan antibakteri; lumpur obat; 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 medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan
yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; 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 untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk
keperluan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; 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; mentol 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
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(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 anti-horsefly; minyak dill untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak
terapi untuk kesehatan; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; obat antijamur; obat dronabinol; obat jagung;
obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat pereda luka bakar; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obatobatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan;
obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan
untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit
radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; 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, sediaan medis dan kedokteran hewan; paduan logam untuk penggunaan gigi; pasta
gigi obat; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembalut, kedokteran; pembersih
antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian anjing
[insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makanan
dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengharum karpet; penolak kucing; pensil kaustik; penyegar
nafas untuk keperluan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; perban telinga; permen karet
kunyah untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis;
permen, obat; pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; pil antioksidan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; plester;
plester analgesik anti-inflamasi; plester jagung; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; pomades untuk
keperluan medis; popok bayi sekali pakai; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali
pakai untuk bayi; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi;
popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat
alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan;
primer logam untuk keperluan gigi; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk
infus intravena; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal
untuk keperluan diet atau medis; racun; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ramuan
obat; reagen diagnostik klinis; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reduksi kolesterol; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; sabun
antibakteri; sabun karbol; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep anti-gatal
[antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; sapuan ternak
[insektisida]; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan;
sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan;
sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat
dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bronkodilatasi; sediaan chemico-farmasi;
sediaan chilblain; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada
kesehatan reproduksi; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diuretik; sediaan
douching untuk keperluan medis; sediaan evakuasi usus; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi
antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi multi-vitamin;
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 mengobati
cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ
sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan;
sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk
serbuk; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi yang dijual dengan injeksi prefilled; sediaan hormon
hipofisis; 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 makanan diet diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan
menghilangkan kutil obat; sediaan metionin; sediaan multivitamin; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat
untuk digunakan dalam onkologi; 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 pengobatan dismenore; sediaan pengobatan kardiovaskular;
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sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan
phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
untuk membuat minuman obat; 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 untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen untuk kuku binatang; semprotan anti serangga;
semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sirup obat batuk;
solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa
kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; strip yang dapat larut untuk
menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet
dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet
kolostrum; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan;
suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; 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 diet; 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 kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk
hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen minuman kolagen; 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 tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet;
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 untuk keperluan kesehatan hewan; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; tablet antibiotik;
tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal;
teh obat; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak
serangga untuk digunakan manusia; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; 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 diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028089
: 17/04/2022 09:34:01
:
: Totok Sugiyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Samiran RT 003 Kel.Parangtritis Kec. Kretek , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55772
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Totok Klanceng + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: oren, hitam, dan putih

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Hasil produksi Madu; madu===
: DID2022028090
: 17/04/2022 09:45:16
:
: Desi Fikiwijayanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Trisigan II DK. IV RT. 001 Kel. Murtigading Kec. Sanden , Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55763
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DF Craft
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan kuning
: 18
: ===Dompet rajut; gantungan kunci; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028091
: 17/04/2022 09:58:40
:
: Sri Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mojo 15 Karangtengah RT. 001 RW. 010 Kel. Nogotirto Kec. Gamping ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55592
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKARON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: peach, putih dan kuning
: 24
: ===kain; kain ecoprint; kain shibori; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028092
: 17/04/2022 10:35:47
:
: Witarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nologaten CT XIV No. 319 RT. 009 RW. 003 Kel. Caturtunggal Kec. Depok ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAFA SNACK + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru, hitam
: 30
: ===Rempeyek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028093
: 17/04/2022 11:09:24
:
: Suratmi

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Rajawali 1 No. 41 Manukan RT. 007 RW. 005 Kel. Condongcatur Kec. Depok ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55283

Halaman 864 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KWT KUNTANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, hijau tua, hijau muda, dan oren
: 29
: ===Sediaan jamur; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diolah; keripik jamur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028094
: 17/04/2022 11:21:21
:
: Sri Purwanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sempu RT. 017 Kel. Pakembinangun Kec. Pakem , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55582
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDE BUNDA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, hitam, gold
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; abon ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028137
: 17/04/2022 21:37:30
:
: LIM IYEN BOB

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SIWALAN NO. 6 RT 008 RW 001, DESA/KEL PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allo + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim pelembab; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kecantikan; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan
wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
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untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion untuk
kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
bedak; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; penyeka,
kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk
keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan berjemur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
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 pembersih wajah; sediaan pembersihan;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk mencuci pakaian; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022028138
: 17/04/2022 21:39:43
:
: LIM IYEN BOB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SIWALAN NO. 6 RT 008 RW 001, DESA/KEL PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allo Express + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Pengiriman; Jasa pengiriman; Jasa

740

pengiriman bahan bakar; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman
dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa
mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga
lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional
untuk barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor
serta perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan
penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi
laut, transportasi barang melalui udara atau darat; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan
mengatur pengiriman bagasi; Layanan penyewaan kotak dokumen, penerusan dan penerimaan dokumen dan pengiriman
dokumen untuk orang lain; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa;
Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk
orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; Pengemasan, pengambilan, transportasi, pengiriman, dan penyimpanan
barang, paket, parcel, dan pesan; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman
Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Pengiriman bahan makanan; Pengiriman barang ekspres dengan robot
yang berkendara secara otomatis dan kendaraan yang bergerak secara otonom; Pengiriman paket; Pengiriman pipa;
Penyediaan informasi transportasi domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyediaan
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jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan
ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan
pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan
pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat
parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan situs
web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan
pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pengembalian
sehubungan dengannya; broker pengiriman; broker pengiriman [penerusan (Am.)]; broker pengiriman dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; distribusi, penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; jasa agen pengiriman barang;
jasa agen pengiriman surat; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari
penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan
penyimpanan barang; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengiriman; jasa pengiriman
angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman angkutan udara internasional; jasa pengiriman
barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman dan panduan perjalanan; jasa pengiriman kargo; jasa
pengiriman laut; jasa pengiriman makanan; jasa pengiriman obat; jasa pengiriman parsel; jasa transportasi dan pengiriman
melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan,
logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang; layanan
pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan penerbangan dan pengiriman; layanan pengiriman hari yang sama; layanan
penjemputan dan pengiriman binatu; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman
dan pengepakan untuk pengiriman; layanan pos, pengiriman dan kurir; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan
logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal,
atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan,
transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk,
atau sarana serupa; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan
pengiriman barang; logistik transportasi; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain terkait status
pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; memberikan informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman
aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang,
melalui situs web; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perantara pengiriman barang; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; mengatur pengiriman barang;
menyediakan jasa transportasi laut, penyimpanan dan pengiriman; pelacakan dan penelusuran pengiriman [informasi
transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan, penelusuran, dan manajemen
pengiriman; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi
transportasi]; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kendaraan rel; pemuatan kontainer
pengiriman ke truk; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penanganan kargo, yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman
barang untuk keperluan/tujuan transportasi; pengambilan dan pengiriman surat; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengemasan dan pengiriman barang untuk transportasi; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan
pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable; pengiriman barang; pengiriman barang dan pesan disertai dengan balon
atau presentasi baru; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan truk;
pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang melalui pos;
pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengiriman barang secara
ekspres melalui transportasi udara; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman bunga; pengiriman dan penerusan surat;
pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres;
pengiriman kapal; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu;
pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman majalah; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk
konsumsi; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan;
pengiriman pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman pos; pengiriman
suku cadang ke pesawat darat melalui pesawat terbang; pengiriman surat kabar; pengiriman surat kilat; pengiriman surat
melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengiriman,
pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan,
pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan,
rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penjemputan dan pengiriman kendaraan bermotor;
penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan,
transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; 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; penyewaan kontainer pengiriman; penyewaan kontainer untuk industri pengiriman;
penyimpanan sementara pengiriman; penyimpanan, distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan
bahan kimia; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang;
perencanaan rute pengiriman; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan pengiriman barang;
transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal;
transportasi kontainer pengiriman dengan kapal; transportasi pengiriman melalui udara; transportasi, pengiriman,
pengemasan, dan penyimpanan barang; transportasi, penyimpanan dan pengiriman anggur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028139
: 17/04/2022 21:41:34
:
: LIM IYEN BOB

540 Etiket

: JL. SIWALAN NO. 6 RT 008 RW 001, DESA/KEL PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

Halaman 867 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allo Fresh + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, putih
: 29
: ===Abon daging; Acar buah dan sayuran; Bagar Hiu; Bakso daging sapi; Bawang merah goreng; Bistik Daging Sapi; Buah
dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Daging Masak Hitam; Daging ayam beku; Daging buah kelapa; Daging kelapa
untuk santan; Daging kerbau; Geprek Daging; Hasil produksi susu; Ikan crispy; Ikan kaleng; Jeli; Kaldu daging domba; Kaldu
daging sapi; Kefir [minuman susu]; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik
Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru;
Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa;
Keripik ubi dengan perasa; Kripik ikan; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman susu cair; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman dengan rasa asam
susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minyak jagung; Minyak kemiri; Potongan
daging ikan tanpa tulang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging vegetarian
dan vegan; Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging);
Sayuran (mousses); Sediaan bawang; Sediaan bawang merah; Sediaan daun bawang; Sediaan sayuran; Semur Daging Sapi;
Sosis; 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 full cream; Susu jahe; Susu kelapa (minuman); Susu
kental manis; Susu protein; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; agar-agar siap saji;
agar-agar*; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan pengganti margarin; bawang bombai; bawang goreng;
bawang merah, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; buah dan sayuran
kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; daging; daging asap; daging ayam; daging babi olahan;
daging burger; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan;
daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kering; daging kornet; daging masak; daging sapi; daging segar; daging
unggas segar; daging, beku; dendeng ikan; domba (daging), diolah; ekstrak daging; fillet ikan; hati; ikan asap; ikan asin; ikan
beku; ikan goreng; ikan kering; jeli buah; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir;
jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); kanten [potongan agaragar kering]; keju; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang;
keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik
nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik
tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; krim [susu sebagai unsur utama]; krim keju; krimer bukan dari susu; lassi
(minuman yoghurt); makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik,
kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing,
keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan
berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan yang dicincang, seperti daging
atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayursayuran; margarin; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak biji kurma; minyak biji rami untuk makanan; minyak goreng; minyak jagung;
minyak kacang; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak
zaitun murni; minyak zaitun untuk makanan; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; pasta daging; pate (pasta
hati); produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan daging yang
diawetkan; produk susu; salad sayuran; sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang yang ditusuk]; sayuran beku olahan;
sayuran mentah, diiris; sediaan salad (sayuran); selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai ceri;
selai ceri hitam; selai kacang; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; seramida (ceramide)
(produk susu); sosis daging; steak daging; sup ikan; susu; susu albumin; susu almon; susu almond; susu domba; susu
fermentasi; susu kacang hijau; susu kedelai; susu kental; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian,
kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu sapi; susu segar; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; telur, susu, dan produk susu; tempura daging; 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; yoghurt terbuat dari susu
kambing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028140
: 17/04/2022 21:42:47
:
: LIM IYEN BOB

540 Etiket

: JL. SIWALAN NO. 6 RT 008 RW 001, DESA/KEL PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

Halaman 868 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allo + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, putih
: 24
: ===Kain Batik; Kain Sari; Kain ihrom; Kain jok; Kain sorban; Oto (Kain Anak Bayi); Salempang (Selendang); Sarung bantal;
Sarung kasur; Sasampiang (Selendang); Selampe (Sapu Tangan); Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul; bahan tekstil; bed cover;
belacu; beludru; brokat; fustian; gorden; handuk mandi; handuk pantai; jersey [kain]; kafan; kain benang wol; kain blacu; kain
cvc; kain goni; kain karung; kain kasa; kain krep; kain muslin; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain
rami; kain sarung; kain serat semi-sintetis; kain songket; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan
pakaian; kain zephyr; kain*; kanopi tempat tidur; kelambu; linen mandi; linen tempat tidur dan meja; panji-panji kain; penutup
tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; satin; selimut; selimut piknik;
selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut tidur; serbet meja dari tekstil; spanduk tekstil; sprei; sprei anak-anak; sutra [kain];
syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tirai; tirai jendela; tirai mandi; toppers meja kain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028141
: 17/04/2022 21:43:51
:
: LIM IYEN BOB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SIWALAN NO. 6 RT 008 RW 001, DESA/KEL PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allo + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, hitam, putih
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
herbal; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Karbol wangi pembasmi kuman; Obat pembasmi biang keringat dan gatalgatal; Obat pembasmi rumput; Obat pencuci darah; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tradisional;
Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida);
Pembasmi semut; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan Pembasmi tikus;
Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan pembasmi tanaman beracun;
Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang
perusak, pembasmi jamur, herbisida; 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; agen diagnostik untuk tujuan medis;
agen farmasi untuk epidermis; air mineral untuk keperluan medis; alkohol obat; aluminium asetat untuk keperluan farmasi;
amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; anestesi; anestesi gigi; anhidrotik; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibodi untuk
keperluan medis; antidepresan; antioksidan [suplemen makanan]; asam amino untuk keperluan medis; bahan pencetak gigi;
balsem analgesik; bronkodilator; bubuk pengganti makanan bergizi; calomel [fungisida]; celana pelatihan sekali pakai dari
kertas atau selulosa; cuci tangan anti-mikroba; deodoran mobil; deodoran untuk pakaian; desinfektan; deterjen untuk
keperluan medis; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; ekstrak herbal obat; enzim untuk keperluan medis; farmasi;
fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fungisida; fungisida biologis; fungisida, herbisida; ganja untuk keperluan medis;
garam air mineral; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; gula diet untuk keperluan medis; infus
obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat;
kamper untuk keperluan medis; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan;
kapur barus; kardiotonik; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kedokteran gigi; kemoterapi; keramik gigi;
khloroform; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim obat; lilin gigi; lotion kalamin; lotion tangan antibakteri;
makanan bayi; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; memerah susu; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak dill untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak jarak untuk
keperluan medis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan medis;
obat antijamur; obat jagung; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat nyamuk
bakar; obat tetes telinga; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal;
obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan
untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan medis; paduan gigi; pasta gigi obat; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;

740

Halaman 869 dari 872

pelapis gigi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelunak tinja; pembalut, kedokteran; pembasmi hama tanaman;
pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pemoles gigi; penangkal racun; pengharum
karpet; penghilang bau ruangan semprotan; penolak ngengat; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil kaustik; penyegar
nafas untuk keperluan medis; perban telinga; perekat gigi; pernis gigi; pestisida; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk
mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pil antioksidan; pil untuk keperluan farmasi; plasma darah; plester; plester
analgesik anti-inflamasi; popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; racun; ramuan obat; reagen kimia untuk
keperluan medis; reduksi kolesterol; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sabun antibakteri; sabun
desinfektan; sabun karbol; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep antibiotik; salep
merkuri; sediaan analgesik; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan
antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan antijamur;
sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan dan bahan obat; sediaan dermatologis; sediaan emetik; sediaan enema;
sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi untuk pengobatan
diabetes; sediaan hormon campuran; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin;
sediaan kontrasepsi; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan metionin; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan
pembasmi serangga; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan pengobatan
migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi kuku; sediaan semprotan hidung dan
oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan sterilisasi; sediaan untuk pembasmi hama; sel untuk
keperluan medis; semen gigi; semprotan obat; senyawa restorasi gigi; steroid; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin;
stimulan untuk sistem saraf pusat; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet kolostrum; suplemen kalsium; suplemen makanan
berbasis karbohidrat; suplemen makanan diet; suplemen makanan mineral; suplemen mineral; suplemen nutrisi; teh obat; tisu
sanitasi sekali pakai; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam
kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028143
: 17/04/2022 22:10:04
:
: Hetty Indriana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Citayam gang Masjid rt 09/05 no 143 Kel: Ratujaya Kec: Cipayung , Kota
Depok, Jawa Barat, 16439
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hetty Craft + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Ungu, Orange, Hijau, Hitam, Putih
: 20
: ===pengikat gorden===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028144
: 17/04/2022 22:28:53
:
: Victoria Yusi Yusuf

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Taman melati Indah, Jl. Melati Indah 3 Blok C77 Rt. 01 Rw. 09, Kota
Depok, Jawa Barat, 16518
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALRazaak
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Ungu, Putih
: 29
: ===susu kurma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028145
: 17/04/2022 22:44:27
:
: Anggun Apresia

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Raya Tapos Permata Cimanggis Cluster Mirah D7 no6 RT 05/19 , Kota Depok,
Jawa Barat, 16459

Halaman 870 dari 872

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur Jimar
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau dan Orange
: 30
: ===Stik Keju; kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028146
: 17/04/2022 23:03:08
:
: RYAN PRATAMA KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANJANG GR. HARMONI 2 KAV.23 RT.006/004, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DERMAGA KOPI MARKENYOT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DARK GREY, MERAH, HIJAU, COKLAT, PUTIH
: 30
: ===minuman-minuman berbahan dasar kopi;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028147
: 17/04/2022 23:07:24
:
: Cecep Saptadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl KRAKATAU IV NO.226 RT 08 RW 09 KEL. ABADIJAYA KEC. SUKMAJAYA, Kota
Depok, Jawa Barat, 16417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CCP BAG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hitam
: 18
: ===tas *; tas belanja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022028148
: 17/04/2022 23:34:17
:
: LING YAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DELI INDAH-I NO.1 CC, KEL. PULO BRAYAN KOTA, KEC. MEDAN BARAT.,
Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RX-1 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH - HITAM-KUNING
: 1

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 871 dari 872

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Cairan untuk Penambal Ban; komposisi untuk memperbaiki ban; lem untuk tambal ban; senyawa penyegelan ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028149
: 17/04/2022 23:35:48
:
: DEDEH HERNI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H japat No. 138 Gg. Swadaya II
Rt 001/001 Kel Abadijaya Kec Sukmajaya , Kota Depok, Jawa Barat, 16412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Errni
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Lilac dan Hitam
: 29
: ===Serundeng daging; Serundeng kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022028150
: 17/04/2022 23:50:35
:
: ASMUNI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KENTI RT.06 / RW.13, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62372
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: C I W I + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH, HITAM, UNGU
: 14
: ===logam mulia===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 872 dari 872

