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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

JID2022010731

10/02/2022

41

AS WE SEE IT

2

DID2022018434

11/03/2022

29

Raja Kurma Bengkulu

3

DID2022022310

25/03/2022

18

CHASHA + LOGO

4

DID2022022599

25/03/2022

25

MY - ARR + LOGO

5

DID2022028340

18/04/2022

30

GUNUNG MAS + LUKISAN

6

DID2022030454

25/04/2022

30

GOTCHU

7

JID2022030979

27/04/2022

44

klinik Seruni

8

DID2022031875

30/04/2022

29

Global

9

DID2022031876

30/04/2022

20

PC CHAIR

10

DID2022031877

30/04/2022

3

AOEO

11

JID2022031878

30/04/2022

35

GOODMAN

12

DID2022031879

30/04/2022

3

HBN

13

DID2022031880

30/04/2022

3

NUKIED

14

DID2022031881

30/04/2022

3

EMXEE

15

DID2022031882

30/04/2022

27

BERLIAN KESET WOOL ASAGI

16

JID2022031883

30/04/2022

37

Wrap Station

17

JID2022031884

30/04/2022

35

OCEAN BIKE SHOP DAN LOGO

18

DID2022031885

30/04/2022

29

Aswani

19

DID2022031886

30/04/2022

3

EUDORA

20

DID2022031887

30/04/2022

5

EUDORA

21

JID2022031888

30/04/2022

35

EUDORA AESTHETIC CLINIC + LOGO

22

JID2022031889

30/04/2022

44

EUDORA AESTHETIC CLINIC + LOGO

Halaman 2 dari 605

23

DID2022031890

30/04/2022

3, 5

LANEEKA

24

DID2022031891

30/04/2022

3

REVEUSE

25

DID2022031892

30/04/2022

29

Kokolie

26

JID2022031952

01/05/2022

36

SPI

27

DID2022031953

01/05/2022

11

YOKO

28

DID2022031956

01/05/2022

3

TRUEBESTIE

29

DID2022031957

01/05/2022

1

BUNGA SEMI + LUKISAN NAGA

30

DID2022031958

01/05/2022

32

Maspokat

31

DID2022031959

01/05/2022

30

HUTANTA BOAN

32

DID2022031997

03/05/2022

29

SAHARA

33

DID2022031998

03/05/2022

30

Klaper

34

JID2022031999

03/05/2022

43

SOP AYAM PAK AGUNG KLATEN (PAK MIM)

35

DID2022032000

03/05/2022

18

WS

36

DID2022032020

04/05/2022

32

Prima Sari

37

JID2022032022

04/05/2022

37

CONCEPT MOTORSPORT

38

DID2022032023

04/05/2022

9

DJU + LOGO

39

DID2022032024

04/05/2022

32

FUQUA

40

DID2022032049

05/05/2022

14

KIN & CO. LONDON + Logo

41

DID2022032051

05/05/2022

30

BAKPIAMU + LOGO

42

JID2022032052

05/05/2022

43

PELS

43

DID2022032053

05/05/2022

3

TOOJA

44

DID2022032077

06/05/2022

25

KAKTUS

45

DID2022032078

06/05/2022

3

TREY

Halaman 3 dari 605

46

DID2022032079

06/05/2022

11

WILSON

47

DID2022032080

06/05/2022

3

ESGE

48

DID2022032081

06/05/2022

5

COLLARICH AMICE COLLAMIXED

49

DID2022032110

07/05/2022

30

Kopikir

50

DID2022032112

07/05/2022

9, 41, 42

51

JID2022032113

07/05/2022

41

Pocket Nihongo

52

DID2022032114

07/05/2022

25

NOSecret Wear

53

DID2022032136

08/05/2022

9, 42

ShrimProtect

54

DID2022032137

08/05/2022

30

KULINARIE

55

DID2022032138

08/05/2022

30

CULINARIE

56

DID2022032189

09/05/2022

6

TICHA

57

DID2022032190

09/05/2022

1

SKN "SUKMA KARYA NUSANTARA"

58

DID2022032191

09/05/2022

9

DEVERDE

59

DID2022032192

09/05/2022

9

TAGVISION

60

JID2022032193

09/05/2022

43

PADUSSY - COFFE & BREAKFAST CORNER
+ lukisan

61

DID2022032194

09/05/2022

5

TRIPO

62

DID2022032195

09/05/2022

30

KOPI ACEH

63

JID2022032196

09/05/2022

35

GEYA FABRICS

64

DID2022032197

09/05/2022

25

Bendera

65

DID2022032198

09/05/2022

14

CASS

66

JID2022032199

09/05/2022

43

HOKINOYA

67

DID2022032200

09/05/2022

25

kiesyabatik

68

DID2022032201

09/05/2022

29, 30

InfecTrend

Depe

Halaman 4 dari 605

69

JID2022032202

09/05/2022

45

EnkripaSign

70

DID2022032203

09/05/2022

29

HOY TOD

71

JID2022032204

09/05/2022

35

SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR

72

DID2022032205

09/05/2022

1, 3

G2Light

73

DID2022032206

09/05/2022

29

tidak memiliki arti

74

JID2022032207

09/05/2022

36

FISERV

75

JID2022032208

09/05/2022

37

O!House & Lukisan

76

JID2022032209

09/05/2022

35

O!House & Lukisan

77

DID2022032210

09/05/2022

30

Wanepi Coffee

78

JID2022032211

09/05/2022

36

SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR

79

DID2022032212

09/05/2022

9

VEZZA

80

DID2022032213

09/05/2022

17

IONIC WINDOW FILM

81

DID2022032214

09/05/2022

43, 29

Burung Dara Pak Brewok Solo + Gambar /
Lukisan

82

DID2022032215

09/05/2022

25, 28

G/FORE

83

DID2022032216

09/05/2022

29

ANU ENA

84

JID2022032217

09/05/2022

37

SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR

85

DID2022032218

09/05/2022

31

IAMS FOR LIFE

86

DID2022032219

09/05/2022

27

FLYING CARPET

87

DID2022032220

09/05/2022

9

HONOR OF KINGS

88

JID2022032221

09/05/2022

38

O!House & Lukisan

89

DID2022032222

09/05/2022

27

SINBAD

90

JID2022032223

09/05/2022

35

Marmara.id

91

JID2022032225

09/05/2022

42

O!House & Lukisan

Halaman 5 dari 605

92

JID2022032226

09/05/2022

35

HURUF KANJI DING DIAN ER

93

DID2022032227

09/05/2022

30

CHELSY MOMS

94

JID2022032228

09/05/2022

41

ARKARA

95

DID2022032398

10/05/2022

30

HUMAN HAPPY HURUF KANJI REN LEI KUAI
LE DAN LUKISAN

96

DID2022032399

10/05/2022

29

CAP SEGA

97

DID2022032400

10/05/2022

9

SKYESIGN & Lukisan

98

JID2022032401

10/05/2022

35

SN Perfume

99

DID2022032402

10/05/2022

29

Sajiku

100

DID2022032404

10/05/2022

3

NAMOTA

101

JID2022032405

10/05/2022

41

lukisan

102

DID2022032406

10/05/2022

43, 30

103

DID2022032407

10/05/2022

25

Masagi Leather

104

JID2022032408

10/05/2022

35

SKYESIGN & Lukisan

105

DID2022032409

10/05/2022

29

Sajiku & DEVICE

106

DID2022032410

10/05/2022

3

Skin Soona

107

DID2022032411

10/05/2022

29

JAPFA MANZO

108

JID2022032412

10/05/2022

35

TECHESSENTIAL + Logo

109

DID2022032413

10/05/2022

28

AUTORI + LOGO

110

DID2022032414

10/05/2022

3

C+A3

111

DID2022032415

10/05/2022

18

VERMOUTH + LOGO

112

DID2022032416

10/05/2022

30

TƯƠNG ỚT SRIRACHA HURUF KANJI DAN
LUKISAN

113

DID2022032417

10/05/2022

32

Petualangan si OKKY ke Dunia Jelly

114

DID2022032418

10/05/2022

3

CECILE MAIA

Premium Gelato Koriku

Halaman 6 dari 605

115

JID2022032419

10/05/2022

35

TARACO

116

DID2022032420

10/05/2022

3

Fariha Beauty skincare

117

DID2022032421

10/05/2022

28

RODI + LOGO

118

JID2022032422

10/05/2022

42

TARACO

119

DID2022032423

10/05/2022

3

CM Inbath Remover dan Lukisan

120

DID2022032424

10/05/2022

25

VERMOUTH + LOGO

121

DID2022032425

10/05/2022

5

BIO OIL

122

DID2022032426

10/05/2022

3

HERBABEAUTE + LOGO

123

DID2022032427

10/05/2022

28

XIN QI BAO LONG ZHAN CHE (CHINESE
CHARACTERS) & Lukisan

124

JID2022032428

10/05/2022

35

VERMOUTH + LOGO

125

JID2022032429

10/05/2022

41

XBC SPORTECH

126

DID2022032430

10/05/2022

34

PUFF FLOW DAN LUKISAN

127

DID2022032431

10/05/2022

34

PUFF PLUS DAN LUKISAN

128

DID2022032432

10/05/2022

10

Smart Jet

129

JID2022032433

10/05/2022

35

alfa-med

130

DID2022032434

10/05/2022

30

COKLAT WA TINI WA ZAITUN "Pusat Coklat
Buah Tin dan Zaitun"

131

DID2022032435

10/05/2022

34

PUFF XXL DAN LUKISAN

132

JID2022032436

10/05/2022

35

Medio by KG Media

133

JID2022032437

10/05/2022

38

Medio by KG Media

134

JID2022032438

10/05/2022

41

Medio by KG Media

135

DID2022032440

10/05/2022

21

massima

136

JID2022032441

10/05/2022

35, 41, 42

137

DID2022032442

10/05/2022

1

RUMAH KOMPETENSI INDONESIA
TUMBUH SUBUR

Halaman 7 dari 605

138

DID2022032443

10/05/2022

16

Binku

139

JID2022032445

10/05/2022

43

Master Chic

140

DID2022032446

10/05/2022

20

CLARENT Houseware

141

JID2022032447

10/05/2022

39

Wira Tour

142

DID2022032448

10/05/2022

30

LUNAMAWAR

143

JID2022032650

11/05/2022

35

PET DELIGHT

144

DID2022032652

11/05/2022

14

BLACK BOX

145

DID2022032653

11/05/2022

29

Resep Warisan Si Oma

146

DID2022032654

11/05/2022

2, 7

HARAKE

147

DID2022032655

11/05/2022

6

SANGGAR JAYA ABADI dan Logo

148

DID2022032656

11/05/2022

22

SS (BUMD SUBANG SEJAHTERA)

149

DID2022032657

11/05/2022

5

MASTER WHEY BURN

150

DID2022032658

11/05/2022

3

Logo

151

DID2022032659

11/05/2022

3

ZURAYYA

152

DID2022032660

11/05/2022

24

AL-MAJALI

153

D122022032661

11/05/2022

30

KAMIELA

154

DID2022032662

11/05/2022

3

Rolet

155

DID2022032663

11/05/2022

29

MASTER WHEY BURN

156

DID2022032664

11/05/2022

3

SVAROV

157

J042022032665

11/05/2022

45

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (LAM RIAU)

158

DID2022032666

11/05/2022

5

NYONYA MANEES NOGULA

159

DID2022032667

11/05/2022

30

RBK Roti Bakar Kukus

160

JID2022032668

11/05/2022

41

TRANS AVIA AIRLINES & CRUISE CENTRE

Halaman 8 dari 605

161

DID2022032669

11/05/2022

9

VAVE

162

D122022032670

11/05/2022

29

KURAZZAKAWA

163

D122022032671

11/05/2022

24

Alfairaz

164

DID2022032672

11/05/2022

3

Mantulita

165

D122022032673

11/05/2022

29

QuWin

166

DID2022032674

11/05/2022

167

DID2022032675

11/05/2022

19

GOODSENSE

168

DID2022032676

11/05/2022

6

GOODSENSE

169

DID2022032677

11/05/2022

8

DASCO

170

DID2022032678

11/05/2022

6

AZAGI

171

JID2022032679

11/05/2022

43

TOMAPLE GOURMET POTATO DONUTS
(IDM000819851)

172

DID2022032680

11/05/2022

9

AZAGI

173

DID2022032681

11/05/2022

29

Minyak Goreng Suryamas

174

DID2022032682

11/05/2022

6

SPOT

175

D122022032683

11/05/2022

24

Zizam Collection

176

DID2022032684

11/05/2022

8

SPOT

177

DID2022032685

11/05/2022

11

SKY

178

DID2022032686

11/05/2022

25

YESGO

179

DID2022032687

11/05/2022

25

LASTKISS + Logo

180

JID2022032688

11/05/2022

43

My Habits

181

DID2022032690

11/05/2022

14

BZEBI

182

DID2022032691

11/05/2022

9

MIINII

183

JID2022032692

11/05/2022

35

BZEBI

16, 18, 3, 21, 24, 9, 41,
BLUEY
25, 28

Halaman 9 dari 605

184

DID2022032693

11/05/2022

3

Lexon Beauty

185

DID2022032694

11/05/2022

3

Stay Face

186

DID2022032696

11/05/2022

25

RN SEVEN

187

DID2022032902

12/05/2022

3

BOGOTA DIAMONDGLOW

188

DID2022032903

12/05/2022

1

PETRO INDONESIA

189

DID2022032904

12/05/2022

35, 27

190

DID2022032905

12/05/2022

5

ZEA

191

DID2022032907

12/05/2022

5

3Princess

192

DID2022032908

12/05/2022

34

Steamulation

193

DID2022032909

12/05/2022

3

YOUNIC'S

194

DID2022032910

12/05/2022

5

PHYTOOIL

195

DID2022032911

12/05/2022

27

Saanya

196

DID2022032912

12/05/2022

3

GLAMOSKIN

197

JID2022032913

12/05/2022

41

Self Love Warrior + Logo

198

DID2022032914

12/05/2022

34

Mr. Wood

199

JID2022032915

12/05/2022

36

HOME CREDIT GO!

200

DID2022032916

12/05/2022

5

Allan UP

201

DID2022032917

12/05/2022

4

Inquil

202

DID2022032918

12/05/2022

25

Karkun Collection

203

JID2022032919

12/05/2022

43

itaiya + Logo

204

DID2022032920

12/05/2022

30

GROWBAK

205

DID2022032921

12/05/2022

9

206

DID2022032922

12/05/2022

38, 25, 41

HOME MINE + Lukisan

INTI = Singkatan Badan Hukum Pemohon =
PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA.
PACIFIC RIFT RUMBLE

Halaman 10 dari 605

207

DID2022032923

12/05/2022

27

SURINA

208

DID2022032924

12/05/2022

1

BioFit

209

DID2022032925

12/05/2022

30

BISKIES

210

DID2022032926

12/05/2022

3

BECOMINC WHITE

211

DID2022032927

12/05/2022

29

Pondan Biscotti

212

JID2022032928

12/05/2022

45

Brandaku

213

DID2022032929

12/05/2022

30

Pondan Biscotti

214

DID2022032930

12/05/2022

29

Kalyam

215

JID2022032930

12/05/2022

35

LEISZURE + LOGO

216

DID2022032931

12/05/2022

18, 7, 8

217

DID2022032932

12/05/2022

29

Kalmur

218

DID2022032933

12/05/2022

3

KYNAN SKIN CLINIC

219

JID2022032934

12/05/2022

35

PEMANGKAT dan Logo P

220

DID2022032935

12/05/2022

29

Kalpi

221

DID2022032936

12/05/2022

32

Medang Water

222

JID2022032937

12/05/2022

45

WA WEDDING PLANNER

223

JID2022032940

12/05/2022

40

PEMANGKAT dan Logo P

224

DID2022032941

12/05/2022

7

HDE

225

DID2022032943

12/05/2022

30

Kalyam

226

DID2022032944

12/05/2022

3

TARIM AL-GHANNA

227

J222022032945

12/05/2022

40

TIRTA MAKMUR

228

DID2022032948

12/05/2022

5

VitaHealth & Device

229

JID2022032949

12/05/2022

35

MILKTOUCH

ENDURA

Halaman 11 dari 605

230

DID2022032950

12/05/2022

25

JOLYNN COLLECTION & LOGO JL

231

DID2022032951

12/05/2022

20

AKRILIK TEKNIKA + LOGO

232

DID2022032952

12/05/2022

30

Kalmur

233

JID2022032953

12/05/2022

41

QQ288TODAY

234

JID2022032954

12/05/2022

35

CIEN + LOGO

235

JID2022032955

12/05/2022

36

CIRCLE

236

DID2022032956

12/05/2022

18

GIANI BERNINI

237

DID2022032957

12/05/2022

30

Kalpi

238

DID2022032958

12/05/2022

29

Mekar Jaya Seafood

239

DID2022032959

12/05/2022

4

XTRA BIG OIL

240

JID2022032960

12/05/2022

43

UPPER ROAST

241

DID2022032961

12/05/2022

5

AgroAccurat DG

242

JID2022032962

12/05/2022

35

MaknaData

243

DID2022033063

12/05/2022

1

BROZOL

244

DID2022033143

13/05/2022

1

Bola - Balon + Lukisan

245

DID2022033144

13/05/2022

3

HAIRUM + GAMBAR

246

DID2022033145

13/05/2022

43, 30

247

DID2022033146

13/05/2022

34

169 Sigaret Kretek

248

DID2022033147

13/05/2022

10

sinmed

249

DID2022033148

13/05/2022

34

MOZZA Sigaret Kretek

250

JID2022033150

13/05/2022

41

PMK - KYOKUSHINKAI

251

DID2022033151

13/05/2022

33

Bali Tonic

252

JID2022033152

13/05/2022

36

RUANG PEDIA

ALECTA

Halaman 12 dari 605

253

JID2022033153

13/05/2022

41

LUKISAN

254

D102022033154

13/05/2022

3

Itsmid Aswad + lukisan

255

DID2022033155

13/05/2022

37, 7

256

DID2022033157

13/05/2022

29

257

DID2022033158

13/05/2022

43, 30

258

DID2022033159

13/05/2022

11

vasa

259

DID2022033160

13/05/2022

18

ZEROTHREE

260

DID2022033161

13/05/2022

16

LIVAecs

261

DID2022033162

13/05/2022

30

ProMaizena

262

DID2022033163

13/05/2022

25

ALL ABOUT KITA

263

DID2022033164

13/05/2022

9

ASTRA Otopower + Lukisan

264

DID2022033165

13/05/2022

3

der Himmel

265

DID2022033166

13/05/2022

9

BARRACUDA

266

DID2022033167

13/05/2022

3

D'HO

267

JID2022033168

13/05/2022

41

Jurno. id

268

DID2022033169

13/05/2022

3

Her-B Secret

269

DID2022033170

13/05/2022

1

GREENFERT + LOGO

270

DID2022033171

13/05/2022

3

Le'Skin

271

DID2022033172

13/05/2022

1

GREENSTAR F + LOGO

272

JID2022033173

13/05/2022

38

Jurno. id

273

DID2022033174

13/05/2022

34

INTERNATIONAL ALPHA

274

DID2022033175

13/05/2022

17

vasa

275

DID2022033176

13/05/2022

3

TRELOOKS

Bengkel Mania
SUPRAZ + LOGO
Miku Miku

Halaman 13 dari 605

276

DID2022033177

13/05/2022

7

277

JID2022033178

13/05/2022

35, 36

278

JID2022033179

13/05/2022

35

AYANA RIVERSIDE VILLAS

279

DID2022033180

13/05/2022

3

OU BA (dalam karakter China)

280

DID2022033181

13/05/2022

3

RATU ALHUSNA

281

JID2022033182

13/05/2022

37

ASTRA Otopower + Lukisan

282

D102022033183

13/05/2022

25

BAGLIORE + LOGO

283

DID2022033184

13/05/2022

9

vasa

284

DID2022033185

13/05/2022

5

Modiet

285

DID2022033186

13/05/2022

25

defasocks

286

DID2022033187

13/05/2022

3

Lembap

287

DID2022033188

13/05/2022

7

akt

288

DID2022033189

13/05/2022

25

GUUKA + Logo

289

DID2022033190

13/05/2022

34

SHIRO BY SAMPOERNA TROPICAL
PASSION

290

DID2022033191

13/05/2022

43, 29

291

DID2022033192

13/05/2022

1

Segi Busur Emas + Lukisan

292

DID2022033193

13/05/2022

7

akt

293

JID2022033194

13/05/2022

41

HARMONY YOGA

294

DID2022033195

13/05/2022

34

INTER MUSE

295

DID2022033196

13/05/2022

1, 29, 30, 31

296

DID2022033197

13/05/2022

34

CLOUDVAPING

297

DID2022033198

13/05/2022

10

FANEM

298

JID2022033199

13/05/2022

35

babyclothing.co

akt
LABAMU

SHAKE SHAKE IN A TUB

Criesto

Halaman 14 dari 605

299

JID2022033200

13/05/2022

35

CLOUDVAPING

300

DID2022033201

13/05/2022

3

INCLAIRE

301

JID2022033202

13/05/2022

41

DIDAMBA

302

DID2022033203

13/05/2022

34

INTERNATIONAL MUSE

303

DID2022033204

13/05/2022

25

babyclothing.co

304

DID2022033205

13/05/2022

5, 9, 42, 44

305

DID2022033206

13/05/2022

4

NUMBER 1

306

DID2022033207

13/05/2022

7

akt

307

DID2022033208

13/05/2022

29

dapur teras

308

DID2022033209

13/05/2022

5

NESLACARE

309

JID2022033210

13/05/2022

35

reformasi computer

310

DID2022033211

13/05/2022

32, 30

311

JID2022033212

13/05/2022

43

ONLY YOU + LUKISAN ALL I NEED IS ONLY
YOU

312

JID2022033213

13/05/2022

43

BANDIDO

313

JID2022033214

13/05/2022

43

Logo dan Identitas Pickniker

314

DID2022033215

13/05/2022

14

PLATIDINA

315

DID2022033216

13/05/2022

5

RAIDER

316

DID2022033217

13/05/2022

14

PLATIGOLD

317

JID2022033218

13/05/2022

37

Logo dan Identitas Servisin

318

JID2022033219

13/05/2022

41

WORLD CULTURE FORUM

319

DID2022033220

13/05/2022

30

DAMAI

320

DID2022033221

13/05/2022

25

ZWECKOUT LABEL

321

DID2022033222

13/05/2022

33

GOLDEN TASTY

bumame LABORATORIUM

adheline

Halaman 15 dari 605

322

DID2022033223

13/05/2022

3

GEKIZO

323

DID2022033224

13/05/2022

33

MENJANGAN

324

JID2022033225

13/05/2022

41

Kiddofest

325

DID2022033226

13/05/2022

5

BLEMIL OPTIMUM PROTECH & Logo

326

DID2022033227

13/05/2022

16

Bale Aksara+Logo

327

DID2022033228

13/05/2022

3

DROHOO

328

DID2022033229

13/05/2022

33

JALAK BALI

329

DID2022033230

13/05/2022

5

VitaJoss + Logo

330

DID2022033231

13/05/2022

3

REDDISH

331

DID2022033232

13/05/2022

33

GOLDEN GATE

332

DID2022033233

13/05/2022

28

Caiton

333

JID2022033234

13/05/2022

35

KEDARUM

334

DID2022033235

13/05/2022

33

SUPERIOR

335

JID2022033236

13/05/2022

45

TapTap

336

DID2022033237

13/05/2022

24

GETZNER LOGO

337

DID2022033238

13/05/2022

5

MYTHIC

338

D182022033239

13/05/2022

30

Mamakeisya

339

DID2022033240

13/05/2022

34

INTERNATIONAL LITE

340

DID2022033241

13/05/2022

29

AYAM TERBANG

341

DID2022033242

13/05/2022

3

ESPESYA&Logo

342

DID2022033244

13/05/2022

25

MALIBU GIRL

343

DID2022033245

13/05/2022

34

FEELM JOY dan Lukisan

344

DID2022033246

13/05/2022

30

AYAM TERBANG

Halaman 16 dari 605

345

DID2022033247

13/05/2022

34

INTERNATIONAL PRIME

346

DID2022033248

13/05/2022

9

YZ

347

JID2022033250

13/05/2022

41

ECO CAMP Bandung, Reconnect, Learn, and
Grow with Nature + Logo

348

DID2022033251

13/05/2022

25

GETZNER LOGO

349

JID2022033252

13/05/2022

35

MARKAS KOMPUTER JAKARTA

350

DID2022033253

13/05/2022

14

CIELO&Logo

351

DID2022033254

13/05/2022

16

PERSONALIZED CIKAL PROGRAMS &
LOGO

352

DID2022033256

13/05/2022

30

BITKA

353

JID2022033257

13/05/2022

35

UCOOK

354

DID2022033259

13/05/2022

34

INTER ALPHA

355

JID2022033260

13/05/2022

41

Cattamaran

356

DID2022033261

13/05/2022

3

MOX 88

357

JID2022033262

13/05/2022

41

PERSONALIZED CIKAL PROGRAMS &
LOGO

358

DID2022033263

13/05/2022

29

FLYING CHICKEN

359

DID2022033264

13/05/2022

4

ENOC Logo (New) logo

360

DID2022033265

13/05/2022

1

FLOURINE MAGNESIUM

361

JID2022033266

13/05/2022

43

HOGCHIMINH

362

DID2022033267

13/05/2022

32

SPRITE LIMELIGHT Design

363

DID2022033268

13/05/2022

8

vasa

364

DID2022033269

13/05/2022

7

TAIYI

365

DID2022033270

13/05/2022

1

GALAMIC

366

DID2022033271

13/05/2022

34

IS

367

JID2022033272

13/05/2022

35, 37, 39

PT. SCM-INDONESIA

Halaman 17 dari 605

368

DID2022033272

13/05/2022

36, 9

369

JID2022033273

13/05/2022

43

WARUNG Mak Jo

370

DID2022033274

13/05/2022

16

KURIKULUM PERSONALISASI CIKAL &
LOGO

371

JID2022033275

13/05/2022

41

SPRITE LIMELIGHT Design

372

JID2022033276

13/05/2022

35

Sehatidealmu

373

JID2022033277

13/05/2022

41

AKHKI + Logo

374

DID2022033278

13/05/2022

25

POISON THE WELL

375

JID2022033279

13/05/2022

35

AKHKI + Logo

376

DID2022033280

13/05/2022

34

Wishmore

377

DID2022033281

13/05/2022

14

AINEED JEWELRY

378

JID2022033282

13/05/2022

41

Kodegrafi

379

DID2022033284

13/05/2022

30

LapisKu, cakes & cookies

380

DID2022033285

13/05/2022

29

GINEVRA + GAMBAR

381

DID2022033286

13/05/2022

30

FLYING CHICKEN

382

DID2022033287

13/05/2022

34

I5

383

D012022033287

13/05/2022

20

YOOM

384

DID2022033288

13/05/2022

3

CINDERELLA + LOGO

385

DID2022033289

13/05/2022

9, 42

386

JID2022033290

13/05/2022

36

ENVOY

387

JID2022033291

13/05/2022

44

HAIR OF ISTANBUL

388

DID2022033292

13/05/2022

7

vasa

389

DID2022033293

13/05/2022

25

POWER OF SHE

390

DID2022033294

13/05/2022

11

WATERWAY + LOGO

Brokersview

IDCONNECT

Halaman 18 dari 605

391

DID2022033295

13/05/2022

30

KAPURAGA

392

DID2022033296

13/05/2022

25

SAKURA KIJANG

393

DID2022033297

13/05/2022

34

Blaster

394

DID2022033298

13/05/2022

5

BIO NURATIK

395

DID2022033299

13/05/2022

34

INTER LITE

396

JID2022033300

13/05/2022

36

TOMATO BRICKS + LUKISAN

397

DID2022033301

13/05/2022

1

Boleh-Boleh + Lukisan

398

DID2022033302

13/05/2022

34

The Conqueror

399

DID2022033303

13/05/2022

29

AYAM TERBANG

400

JID2022033303

13/05/2022

44

KEI MEDIKA

401

DID2022033304

13/05/2022

11

BIO-DAF + LOGO

402

DID2022033306

13/05/2022

3

SANCTUS ACTIVE

403

DID2022033307

13/05/2022

30

ABC SAMBAL WARISAN

404

DID2022033308

13/05/2022

3

SADIN BEAUTY GLOW + LUKISAN

405

DID2022033309

13/05/2022

34

Futuro

406

JID2022033310

13/05/2022

41

KURIKULUM PERSONALISASI CIKAL &
LOGO

407

DID2022033311

13/05/2022

20

KAPAO

408

DID2022033312

13/05/2022

9

WIN

409

JID2022033313

13/05/2022

35, 43

410

DID2022033315

13/05/2022

9

TENTANG ANAK

411

DID2022033316

13/05/2022

24

BAYIKU

412

DID2022033317

13/05/2022

30

AYAM TERBANG

413

DID2022033318

13/05/2022

34

INTER PRIME

ZODIACPRO dan LOGO Z

Halaman 19 dari 605

414

JID2022033319

13/05/2022

42

TENTANG ANAK

415

DID2022033320

13/05/2022

30

Cap Bukit Bitan

416

JID2022033321

13/05/2022

35

LOKER CREATIVE

417

JID2022033322

13/05/2022

41

Grebek Batik Indonesia APPBI + Logo

418

JID2022033323

13/05/2022

44

TENTANG ANAK

419

DID2022033324

13/05/2022

9

Hall Of Fame + LOGO HOF

420

DID2022033325

13/05/2022

34

NATION BOLD + logo

421

JID2022033326

13/05/2022

38

BLINK

422

DID2022033327

13/05/2022

1

ORREX ENZIM HAYATI

423

DID2022033328

13/05/2022

5

SANCTUS ACTIVE

424

DID2022033329

13/05/2022

29

FLYING CHICKEN

425

DID2022033330

13/05/2022

9

LOGO

426

DID2022033331

13/05/2022

25

BMC

427

JID2022033332

13/05/2022

42

LOGO

428

JID2022033333

13/05/2022

43

Afterwork

429

JID2022033334

13/05/2022

35

Halokerja

430

DID2022033335

13/05/2022

30

FLYING CHICKEN

431

DID2022033336

13/05/2022

3

LUCEIVRE

432

DID2022033337

13/05/2022

8

SANCTUS ACTIVE

433

DID2022033339

13/05/2022

25

MOB

434

JID2022033340

13/05/2022

44

LOGO

435

DID2022033341

13/05/2022

9

LOGO

436

DID2022033342

13/05/2022

25

Mens Original Branded

Halaman 20 dari 605

437

DID2022033343

13/05/2022

30

Beras Anak Raja Beras Selera Nusantara

438

DID2022033344

13/05/2022

3

SANCTUS ACTIV

439

JID2022033345

13/05/2022

43

Hŭ 虎 Bar + Lukisan

440

DID2022033345

13/05/2022

35, 39, 9, 30

441

DID2022033346

13/05/2022

5

SANCTUS ACTIV

442

JID2022033347

13/05/2022

42

LOGO

443

JID2022033349

13/05/2022

45

SAMASTALAW + LUKISAN

444

DID2022033350

13/05/2022

8

SANCTUS ACTIV

445

JID2022033351

13/05/2022

44

LOGO

446

DID2022033352

13/05/2022

28

YOSHI & LUKISAN

447

DID2022033353

13/05/2022

30

KAALAR BASMATI RICE We Share Our
Hertiage + Lukisan

448

JID2022033354

13/05/2022

35

BMC

449

DID2022033355

13/05/2022

9

LOGO

450

DID2022033356

13/05/2022

25

AERORASUPPLY

451

DID2022033357

13/05/2022

18, 25

452

DID2022033358

13/05/2022

30

Lapak Chicken + Logo

453

JID2022033359

13/05/2022

44

JAKARTA DENTAL CARE + LOGO

454

DID2022033360

13/05/2022

25

MALDIVES + LOGO ML

455

JID2022033361

13/05/2022

37

BMC

456

JID2022033362

13/05/2022

35

SAMBELIND + LOGO

457

DID2022033363

13/05/2022

30

TOKO MANSURE + LOGO

458

DID2022033364

13/05/2022

32

SUNFRESH + logo

459

DID2022033365

13/05/2022

16

Prokleen + Logo

WARJALI + LUKISAN

ELMER EXPLORE YOUR EXPEDITION &
Logo

Halaman 21 dari 605

460

JID2022033366

13/05/2022

42

LOGO

461

DID2022033367

13/05/2022

5

MOYANGKOE IBU SUCI KARANGDUREN

462

JID2022033368

13/05/2022

44

LOGO

463

DID2022033369

13/05/2022

5

Waris + Logo

464

DID2022033370

13/05/2022

3

youngme

465

DID2022033371

13/05/2022

5

JAMU MBOK SUMI ASLI dan Lukisan

466

DID2022033372

13/05/2022

29

KINGSANG CHIPS RAJANYA KERIPIK
PISANG & LUKISAN

467

JID2022033373

13/05/2022

43

Sangdan Korean BBQ

468

DID2022033374

13/05/2022

18

LUXEIRO

469

DID2022033375

13/05/2022

1, 17

470

JID2022033376

13/05/2022

35

Rascal Indonesia

471

JID2022033377

13/05/2022

43

ELVANO'S

472

JID2022033378

13/05/2022

35

Rascal People

473

JID2022033379

13/05/2022

36

VIBHS & Logo

474

DID2022033380

13/05/2022

25

K&S SULTAN

475

DID2022033381

13/05/2022

25

Kids Diary Plus dan Lukisan

476

DID2022033382

13/05/2022

25

Noni Fashion + Logo NF

477

JID2022033383

13/05/2022

35

KEPO'MA + LUKISAN

478

DID2022033384

13/05/2022

32

SUMI 82 + LUKISAN

479

JID2022033386

13/05/2022

35

K&S SULTAN

480

DID2022033387

13/05/2022

18

ADLONGOODS + LOGO

481

DID2022033388

13/05/2022

30

OT BLASTOZ & LOGO

482

DID2022033389

13/05/2022

20

BESTAR

X_Butyl

Halaman 22 dari 605

483

DID2022033390

13/05/2022

17

FAJAR TAPE + LOGO

484

DID2022033391

13/05/2022

20

Victor + Logo

485

DID2022033392

13/05/2022

30

BIJ + Lukisan

486

DID2022033393

13/05/2022

3

KILAP + LUKISAN

487

DID2022033394

13/05/2022

5

KILAP CARE

488

DID2022033396

14/05/2022

3

DELLUNA

489

DID2022033403

14/05/2022

14

GOLDIUM

490

DID2022033405

14/05/2022

14

PLATIDIUM

491

DID2022033410

14/05/2022

14

PLATIMAS

492

DID2022033411

14/05/2022

5

REALFOOD CLEANSE

493

JID2022033415

14/05/2022

37

MAESTRO ART UNIVERSAL

494

DID2022033423

14/05/2022

30

REALFOOD CLEANSE

495

DID2022033424

14/05/2022

5

Gadog Sumber Waras

496

DID2022033425

14/05/2022

25

CANI & LUKISAN

497

JID2022033426

14/05/2022

35

PT FERO ANUGERAH SEJAHTERA

498

JID2022033427

14/05/2022

35

CANI & LUKISAN

499

DID2022033429

14/05/2022

32

REALFOOD CLEANSE

500

DID2022033431

14/05/2022

12

NRO

501

DID2022033433

14/05/2022

29

NUTRIENT DENSE MAMA

502

DID2022033434

14/05/2022

9

GOLEKTRUK

503

JID2022033435

14/05/2022

35

GOLEKTRUK

504

DID2022033436

14/05/2022

29

CAPPUCCINO CINCAU

505

DID2022033437

14/05/2022

5

NEOHAMMERPRO

Halaman 23 dari 605

506

DID2022033438

14/05/2022

5

OMICORE

507

DID2022033439

14/05/2022

5

Madu Azimah

508

DID2022033440

14/05/2022

16, 20, 41, 43, 28

509

DID2022033441

14/05/2022

1

GANAS 50SL

510

DID2022033442

14/05/2022

1

TRICHOZYM

511

DID2022033443

14/05/2022

3

Bestie

512

JID2022033444

14/05/2022

41

ANNYEONG K-FEST

513

JID2022033445

14/05/2022

41

DIGIARENA

514

DID2022033446

14/05/2022

30

NAILANA + LUKISAN

515

DID2022033447

14/05/2022

30

BIDADARI SURGA + LUKISAN

516

JID2022033448

14/05/2022

35

BEAUDELAB

517

DID2022033449

14/05/2022

30

MANYURA + LUKISAN

518

DID2022033450

14/05/2022

12

POLYTRON

519

JID2022033451

14/05/2022

44

BEAUDELAB

520

JID2022033452

14/05/2022

43

mimimamam

521

JID2022033453

14/05/2022

43

The Goodlife

522

JID2022033454

14/05/2022

41

METADEV

523

JID2022033455

14/05/2022

35

supplieralasfoto

524

JID2022033456

14/05/2022

43

Pak Dudu

525

DID2022033457

14/05/2022

30

Pak Dudu

526

DID2022033458

14/05/2022

30

absolut dan lukisan

527

DID2022033459

14/05/2022

3

Difra Cosmetics + Logo

528

JID2022033460

14/05/2022

35

Hangat + Lukisan

MINITOPIA

Halaman 24 dari 605

529

JID2022033462

14/05/2022

41

FRM

530

DID2022033463

14/05/2022

25

HEDON INC + LOGO

531

JID2022033464

14/05/2022

43

CHICK'N TREAT + LOGO

532

DID2022033465

14/05/2022

30

MADU MAAGKU + Lukisan

533

JID2022033466

14/05/2022

35

STINGRAY FACTORY + LUKISAN

534

JID2022033467

14/05/2022

35

LADY SULTAN + LUKISAN

535

JID2022033468

14/05/2022

43

BESTDRIP COFFEE AND RESTO + LOGO

536

DID2022033469

14/05/2022

5

BIO IKAN GABUS + LUKISAN

537

DID2022033470

14/05/2022

5

UBCSlim & Fit By Umi Alfatih + Lukisan

538

DID2022033493

15/05/2022

7

KPL

539

DID2022033494

15/05/2022

3

RR ADVANCED SKINCARE

540

DID2022033495

15/05/2022

24

Batik Tulen

541

DID2022033498

15/05/2022

5

BLOW UP

542

JID2022033502

15/05/2022

42

Nusaverse

543

JID2022033503

15/05/2022

39

PACT

544

DID2022033504

15/05/2022

30

NEW SOEN HWAT

545

JID2022033505

15/05/2022

40

PACT

546

DID2022033506

15/05/2022

1

BANON

547

DID2022033507

15/05/2022

3

Nbc N'DIA BEAUTY CARE

548

DID2022033508

15/05/2022

1

DOGUMON

549

DID2022033509

15/05/2022

1

KALIPHOS

550

DID2022033510

15/05/2022

30

BRIJID

551

DID2022033511

15/05/2022

1

SULLFOXS

Halaman 25 dari 605

552

DID2022033512

15/05/2022

3

DF BEAUTY + LUKISAN

553

DID2022033514

15/05/2022

1

VIRON + LUKISAN

554

DID2022033515

15/05/2022

3

IRLA

555

JID2022033516

15/05/2022

39

ROYAL PARKING + LUKISAN

556

DID2022033517

15/05/2022

1

WOT + LUKISAN

557

DID2022033518

15/05/2022

10

MOOIMOM

558

DID2022033519

15/05/2022

3

NONA GII BEAUTY + LOGO

559

DID2022033520

15/05/2022

21

MOOIMOM

560

DID2022033521

15/05/2022

30

BU ODEH + LOGO

561

DID2022033537

16/05/2022

3

The Last Love

562

DID2022033538

16/05/2022

16

Anak Tauladan

563

JID2022033539

16/05/2022

35

ASIH BABY STORE

564

JID2022033541

16/05/2022

43

ABBASY YAMI

565

DID2022033542

16/05/2022

25

Logo SU Stylish Undewrwear

566

JID2022033543

16/05/2022

45

LAW FIRM HENDRA BUDYHARJA
PARTNERSHIP

567

DID2022033544

16/05/2022

25

NOHARA BABY & KIDS

568

JID2022033545

16/05/2022

35

MYKIOS + LOGO

569

JID2022033546

16/05/2022

36

DAMAS RESIDEN

570

DID2022033547

16/05/2022

32

TuyoQu Polinema

571

DID2022033548

16/05/2022

30

Babahaji Arabian Kebab

572

DID2022033549

16/05/2022

9

PLP + LOGO

573

JID2022033550

16/05/2022

43

JENDERAL LE VETERAN

574

DID2022033551

16/05/2022

25

KHAZER + LOGO

Halaman 26 dari 605

575

DID2022033552

16/05/2022

30

mama BUNZ + Logo

576

DID2022033553

16/05/2022

25

KA'YAM

577

DID2022033554

16/05/2022

30

KOSHOKU + LOGO

578

DID2022033555

16/05/2022

16, 41, 9, 42

579

DID2022033556

16/05/2022

25

580

DID2022033557

16/05/2022

18, 35, 25, 28

581

DID2022033579

17/05/2022

3

LEONTIN + LUKISAN

582

DID2022033580

17/05/2022

20

Berijo + Lukisan

583

DID2022033581

17/05/2022

29

FIRE FLYING CHICKEN + LUKISAN

584

DID2022033582

17/05/2022

30

KUPPILA

585

JID2022033754

17/05/2022

43

BAKMIE HOMIE

586

DID2022033755

17/05/2022

3

LAYLA&NAHĀR

587

DID2022033756

17/05/2022

34

Thod 68

588

DID2022033758

17/05/2022

5

GARDENOFNA’EEM

589

JID2022033821

17/05/2022

42

YOVO

590

DID2022033822

17/05/2022

34

VAIRLOVE & logo

591

JID2022033823

17/05/2022

44

YOVO

592

DID2022033824

17/05/2022

9, 42

Lukisan

593

DID2022033825

17/05/2022

34

VAIRNOW & Logo

594

JID2022033830

17/05/2022

43

Ayam Ngumpet + Logo

595

DID2022033831

17/05/2022

9

kostumkomik

596

DID2022033835

17/05/2022

35, 25

597

DID2022033838

17/05/2022

32, 29, 30

integrated multidimensional Enterprise
Architecture (id.EA)
Firanda + Logo
SAS + LOGO

ROMWE
Cha time dan Lukisan

Halaman 27 dari 605

598

DID2022033839

17/05/2022

34

50 YEARS OF LEADERSHIP

599

DID2022033842

17/05/2022

25

WEBEST

600

DID2022033847

17/05/2022

30

KAPAK LILY SANGGA BUANA MAKMUR

601

DID2022033848

17/05/2022

3

COOL GEL

Jakarta, 18/05/2022
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

Halaman 28 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022010731
: 10/02/2022 16:59:03
: No.: 90875782 10/08/2021 US
: Universal Television LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Universal City Plaza
Universal City, California, 91608
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AS WE SEE IT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022018434
: 11/03/2022 13:54:10
:
: Mira Apriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merawan 12 RT 26 RW 07 No 56 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Kota
Bengkulu, Bengkulu, 38228
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Raja Kurma Bengkulu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hijau dan Warna Putih
: 29
: ===Buah-buahan dalam kaleng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022022310
: 25/03/2022 11:25:57
:
: Rifai

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.H.Jusin RT07 RW01 No.8 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 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 imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Tas Kulit; Tas berpergian dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita,
dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam;
tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang
beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas
sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat
dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; bingkai tas tangan; dompet [tas], bukan dari
logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; kulit dan tas kulit imitasi; ransel
[tas sekolah Jepang]; tali untuk dompet [tas]; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas bepergian dari kulit imitasi; tas

740

Halaman 29 dari 605

berpergian; tas dan dompet kulit; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas kantor [barang kulit]; tas kecil untuk pria; tas
pinggang; tas pundak; tas rajut; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022022599
: 25/03/2022 21:36:20
:
: Asep Maulana Yusup

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp pasar rt 1 rw 11 ds cikatomas kec cilograng , Kabupaten Lebak, Banten, 42393
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY - ARR + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan abu misti
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk wanita; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Celana pelindung
kaki; Jaket bulu atau wol; Pakaian; Pakaian Ski; Pakaian [pakaian]; Switer lengan panjang; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; baju hamil; baju tidur; blazer; blus lengan panjang; cardigan; celana dalam wanita; celana
formal; celana kasual; celana ketat; celana panjang longgar; celana pendek; celana pendek sepak bola; celana pendek untuk
pria; celana pendek untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jilbab; kaos; kaos polo; kaos
sepak bola; kaus kaki sepak bola; kaus olahraga; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; manset; pakaian; pakaian [pakaian];
pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian
luar; pakaian malam; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian ski; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; sepatu; sepatu kulit; sepatu santai;
setelan jas; setelan pakaian formal wanita; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022028340
: 18/04/2022 14:09:41
:
: GUNTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN JAJAR RT 020 RW 008 DESA SALAMREJO, Kabupaten Trenggalek, Jawa
Timur, 66311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUNUNG MAS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, PUTIH, HITAM
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022030454
: 25/04/2022 15:48:10
: 40-2022-0002087 05/01/2022 KR
: CJ CHEILJEDANG CORPORATION

Alamat Pemohon

: CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: GOTCHU
: GOTCHU = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30

740

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 30 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Beras; Mie; Pangsit; bumbu; bumbu masak; cuka; garam untuk memasak; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; kecap
[soy sauce]; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); nasi goreng; pasta kacang kedelai [bumbu]; rempah-rempah;
roti*; saus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022030979
: 27/04/2022 09:30:59
:
: i nyoman prabawa raynugraha

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Trowulan III No.U3 002/025, Melong Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40534
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: klinik Seruni
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca , Putih
: 44
: ===Dokter gigi; Jasa bidan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; informasi medis; jasa klinik;
konsultasi kesehatan; konsultasi medis; layanan bidan; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan dokter; layanan dokter
gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik
kesehatan; layanan klinik medis; layanan medis dan bedah; layanan panggilan rumah medis; layanan pemeriksaan medis;
layanan pemutihan gigi; layanan telemedicine; melakukan pemeriksaan medis; pelayanan medis; penyediaan informasi
kesehatan; penyediaan informasi medis; perawatan kesehatan; saran farmasi; skrining medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022031875
: 30/04/2022 12:18:05
:
: PT Global Pratama Wijaya

540 Etiket

: Komplek Sunter Garden, Blok B-9, Kav. No 1-A, Kelurahan Sunter Agung, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Charaka Primardhika S.H., LL.M.,
: Jl. Bunga Mawar, Gg. Mawar Buntu No. 69C, Kecamatan Cilandak, Kelurahan
Cipete Selatan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Global
: Global (english) = sedunia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, merah, abu abu tua, abu abu muda
: 29
: ===Daging sapi angus; daging; daging giling; daging irisan; daging sapi; daging segar; daging, beku; lemak daging sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031876
: 30/04/2022 12:20:10
:
: GANEFO / BIE GUAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia No. 254-260 Kel. Sei Rengas II - Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera
Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PC CHAIR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, HIJAU
: 20
: ===bantalan kursi; kursi; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; tempat duduk tambahan diletakkan di
atas kursi===

740

Halaman 31 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031877
: 30/04/2022 12:45:06
:
: PT. PREMIERE BEAUTE KOSMETIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Werkspace Soho Capital, Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman Kav 28 Soho
Capital, Lt. 19. Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AOEO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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; 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 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 kosmetik; 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 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 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
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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 anti-penuaan; 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; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus 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 rambut 3-in-1; 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 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===
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Counter untuk penjualan es krim; Distributor alat pertanian; Distributor
mesin pertanian; Gerai penjualan makanan dan minuman; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data komputer; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan
waralaba hotel; 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 bibit tanaman; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan
minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional
distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari
buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan 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 pemasaran hotel dan real estate; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu
batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan makanan secara
daring; 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
perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan
hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen
diet (dietary supplements); 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 aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan
wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort,
resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Pembelian Madu
dan Hasil produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya;
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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: 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, 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 terracotta, 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
makanan dan minuman secara online; 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; 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; Supermarket bahan bangunan; Toko jamu (herbal); Toko makanan
online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; administrasi
bisnis hotel; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; jasa analisis
atau konsultasi di bidang pertanian; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman berkarbonasi
[minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
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jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk peralatan
hortikultura; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan produk
hortikultura; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan produk baja ringan; 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 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 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 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 besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak
lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail sehubungan
dengan hadiah; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa waralaba hotel (manajemen dan
operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa 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; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan distribusi
grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir
untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun;
layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk peralatan persiapan
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makanan; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan
hotel; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk
utama bahan makanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan manajemen
bisnis hotel; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman;
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 kios
buah; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk
makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk
peralatan pertanian; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang
berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan
penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan
ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan
laut; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; 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 makanan laut; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan
toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut;
layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; 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 makanan ternak; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen
makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; 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 pakan ternak; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian
resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian
resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis bangunan perumahan dan
jasa apartemen; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; 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 dan operasi bisnis daur
ulang; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan
restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi perbandingan tarif
hotel; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan
pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; mempromosikan
penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk pertanian; mengatur
dan melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; menyediakan informasi bisnis
melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
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melalui jaringan komputer global; 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; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; organisasi pameran bunga dan tanaman
untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran bangunan yang kosong; pemberian informasi kepada konsumen di bidang
restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang
bekas; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar
keperluan komersil melalui situs web; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; sponsor promosi taman hiburan; stan penjualan makanan ringan; toko bangunan;
toko eceran bahan bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031879
: 30/04/2022 12:58:19
:
: PT. PREMIERE BEAUTE KOSMETIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Werkspace Soho Capital, Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman Kav 28 Soho
Capital, Lt. 19. Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HBN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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; 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 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 kosmetik; 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 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 perona pipi, perona, bedak untuk badan,
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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 anti-penuaan; 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; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus 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 rambut 3-in-1; 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 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,
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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

: DID2022031880
: 30/04/2022 13:09:54
:
: PT. PREMIERE BEAUTE KOSMETIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Werkspace Soho Capital, Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman Kav 28 Soho
Capital, Lt. 19. Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUKIED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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; 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 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 kosmetik; 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 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 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
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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 anti-penuaan; 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; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus 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 rambut 3-in-1; 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 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
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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

: DID2022031881
: 30/04/2022 13:18:44
:
: PT. PREMIERE BEAUTE KOSMETIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Werkspace Soho Capital, Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman Kav 28 Soho
Capital, Lt. 19. Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EMXEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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; 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 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 kosmetik; 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 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 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

740
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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 anti-penuaan; 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; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus 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 rambut 3-in-1; 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 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===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031882
: 30/04/2022 13:35:26
:
: MOHAMMAD HAFI, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Margodadi III / 50, RT.003 RW.007, Kel/Desa Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya,
Jawa Timur, Kota Surabaya, 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
: BERLIAN KESET WOOL ASAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, orange, kuning, hijau, hitam, putih, abu-abu
: 27
: ===Keset; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dukungan karpet utama;
karpet; karpet area; karpet bulu buatan; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet, permadani, tikar
dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet;
keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset kamar mandi kain; keset karpet; keset lantai anti selip
untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan bawah karpet; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; penutup
lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai
plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding
dan permukaan lainnya; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar karet; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai vinil untuk penggunaan
dalam ruangan; tikar non-slip untuk mandi; tikar tanpa selip===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022031883
: 30/04/2022 14:02:29
:
: Ricky Fernando

540 Etiket

: Cluster Azalea 3 no 67 Curug Sangereng, Kelapa Dua , Kabupaten Tangerang,
Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wrap Station
: Wrap berarti suatu aksi membungkus atau pembungkusan. Station berarti stasiun atau tempat
pemberhentian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas. Putih. Hitam
: 37
: ===pemasangan grafik dan pembungkus kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022031884
: 30/04/2022 14:10:55
:
: BUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SEKIP NO. 67-B MEDAN, SEI PUTIH TIMUR I, MEDAN PETISAH, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OCEAN BIKE SHOP DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH
: 35
: ===Jasa penjualan online untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; toko; toko online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031885
: 30/04/2022 15:13:09
:
: PT EMJIE GLOBAL ENERGY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Kopo Sadang sari, Jl Sadang Endah No.7, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aswani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Kuning
: 29
: ===Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak
goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; topping dan
isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gulagula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan
minyak inti kelapa sawit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022031886
: 30/04/2022 15:25:37
:
: SABRINA GOUW LI SUAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Andrews Terrace, Singapore, 757417
: Robin Riduan S.H., M.Kn
: Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EUDORA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut;
Eyeliner; Pewarna dan cat rambut; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; deodoran tubuh [wewangian]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; lipstik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; makeup [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk
parfum dan aroma; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pensil alis;
pensil blush on; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022031887
: 30/04/2022 15:28:29
:
: SABRINA GOUW LI SUAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Andrews Terrace, Singapore, 757417
: Robin Riduan S.H., M.Kn
: Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: EUDORA

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

: Coklat
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan kebersihan
untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan
medis; gas untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk keperluan gigi;
sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan multivitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031888
: 30/04/2022 15:29:39
:
: SABRINA GOUW LI SUAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Andrews Terrace, Singapore, 757417
: Robin Riduan S.H., M.Kn
: Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EUDORA AESTHETIC CLINIC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Putih
: 35
: ===Distributor alat kesehatan; Iklan dan promosi kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen eksporimpor di bidang kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual
kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan waralaba dan ritel;
penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031889
: 30/04/2022 15:32:27
:
: SABRINA GOUW LI SUAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1 Andrews Terrace, Singapore, 757417
: Robin Riduan S.H., M.Kn
: Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EUDORA AESTHETIC CLINIC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Putih
: 44
: ===Klinik kecantikan; Salon perawatan kulit; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan
layanan paramedis; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); konseling
medis; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna,
salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; penyediaan informasi medis; perawatan kesehatan dan
kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031890
: 30/04/2022 16:02:23
:
: SUWITA GONAWI, ANGELIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman palem lestari blok b2 no.38, Cengkareng Barat, Jakarta Barat , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
: Romi Emirat S.H
: Kavling Shibi Indah Blok C.1 Jalan H. Shibi Srengseng Sawah

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LANEEKA
:

591

Uraian Warna

: HITAM

740

540 Etiket

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

: 3, 5
: ===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; Krim untuk pijat; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan;
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astringen untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; lotion pelembab
[kosmetik]; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; 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; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; serum kecantikan; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===
===Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Gel anti-bakteri; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal
linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk
ibu hamil; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman
herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Produk perawatan kulit
mengandung obat; Ramuan herbal tradisional; Wangi-wangian pengharum ruangan; acai powder, suplemen diet; antioksidan
[suplemen makanan]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk;
disinfektan dalam bentuk semprotan; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; gel lidah buaya untuk tujuan
terapeutik; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; herbal penggemuk badan; jamu untuk memelihara kesehatan
organ kewanitaan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kerah antiparasit untuk hewan; kolagen untuk keperluan medis; krim anti
jerawat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; minuman segar daun kelor (jamu); minyak pijat obat; obat
herbal; obat kumur; pembersih antibakteri; perekat medis untuk luka mengikat; pewangi udara; plester medis dan bedah; royal
jelly untuk keperluan farmasi; sabun antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan disinfektan dan
penghilang bau serba guna; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; serat makanan; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen makanan diet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen
nutrisi ekstrak herbal; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; tablet alergi; teh daun kelor (jamu); teh herbal
untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai===
: DID2022031891
: 30/04/2022 16:10:58
:
: NURIAH ADHASTIRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LEGONG H NO. 5 RT 005 RW 007 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REVEUSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, dan Orange
: 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 perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar
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tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi
untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter
cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan
binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan
set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik); Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu,
sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar
udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh;
Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari nonmedis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease
untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bolabola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit
kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
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untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
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kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022031892
: 30/04/2022 16:24:06
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT EMJIE GLOBAL ENERGY

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Kopo Sadang sari, Jl Sadang Endah No.7, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kokolie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Kuning Keemasan, Hitam, Putih
: 29
: ===Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak
goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; topping dan
isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gulagula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan
minyak inti kelapa sawit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022031952
: 01/05/2022 08:05:53
:
: PT SAHAM PROFIT INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN M HASIBUAN NOMOR 10, RT. 005 RW. 008 Desa/Kelurahan Margahayu,
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17113, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Hijau
: 36
: ===Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa
efek/saham; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet;
Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata
uang; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; jasa bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi
bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga bursa efek; 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;
memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer atau
Internet; pengutipan harga bursa efek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022031953
: 01/05/2022 09:52:58
:
: PT YOKO SURIMURANPU INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PLUIT KARANG CANTIK BLOK 04 BARAT NO. 1A Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
: Andi Widiatno S.H., S.Kom., M.H.
: Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 21

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 11
: ===Fitting lampu; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; lampu halogen;
lampu menyelam; lampu pijar; lampu trailer perahu; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk penggunaan outdoor; lightemitting diode [LED] bawah air lampu===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022031956
: 01/05/2022 12:49:39
:
: Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Mala Nurilmala, S.Pi, M.Si

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ged. STP IPB University Jl. Taman Kencana No. 3, Babakan, Kota Bogor, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRUEBESTIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah maroon dan Hitam
: 3
: ===Masker Wajah; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; masker untuk membersihkan
wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022031957
: 01/05/2022 12:50:49
:
: FATIK NASRULLAH, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TIRTO RAHAYU 24 RT. 001/005 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU, KAB.
MALANG JAWA TIMUR, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNGA SEMI + LUKISAN NAGA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PINK, HIJAU, KUNING, HITAM
: 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
bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan
dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk
Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan
kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk
perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul
[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]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos,
pupuk kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk
amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat;
pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk
kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk
majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik;
pupuk rumput; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat
ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk
untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman
rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk;
superphosphate [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022031958
: 01/05/2022 13:51:18
:
: Difandi Wahyu Hibatur Rahman

Alamat Pemohon

: Wilayut RT 11 RW 03, Sukodono, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61258

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Maspokat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam
: 32
: ===Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan
termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman rasa buah; minuman berbahan buah atau
sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
buah; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah,
tanpa alkohol; minuman es buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman rasa buah; minuman sirup buah dengan air; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]===
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022031959
: 01/05/2022 14:31:35
:
: Eko Indra P. Pardede
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cendana Residence Blok D8/15, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUTANTA BOAN
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MAROON dan KUNING EMAS
: 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 rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandos; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering (Bumbu);
Bawang merah bubuk; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang;
Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek;
Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk
konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan
perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit
Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre;
Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang
dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba; Bobongko;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu
nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran
untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk 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 kue;
Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel;
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Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak
dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari
ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng;
Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam
(Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran
jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk
membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai
Kwe; 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 Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es
Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan
dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa (bumbu); Fla
[custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandasturi; Gandos;
Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Garam rumput laut; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir
konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo;
Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula,
pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung
es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam;
Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil
produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan
siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang
dimasak; Hintalu Karuang; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung
Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote;
Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi
pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi
untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap
kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung
[camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan
khas dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klabat;
Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kue;
Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue
Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu
Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue
Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Keciput; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Leker;
Kue Lepek Binti; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Ongol-Ongol; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putu Bambu; Kue
Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue
Siput; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung;
Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue
eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue
lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina;
Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan
gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kuekue 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;
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MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu
untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan
dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku
terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan
dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang
mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup
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; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Gomak; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Tarempa; Mie Vietnam; Mie beras cina; 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 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, polongpolongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi
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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; 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; 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
kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; 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 perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi
(Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe
Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal
Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur;
Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur;
Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai;
Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel 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 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 Krisan; Teh Oolong; 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 lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor;
Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal;
Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk
makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong
tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula);
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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 marzipan; bahan
pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang];
baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji;
balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula;
barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang
energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi,
selain untuk tujuan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat;
batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk;
bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama
(roti pipih turki); beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi];
bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia
[bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar
kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi
dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami
untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua
olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan
buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit
asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit
marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit
vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan
jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering
berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk
cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ;
bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami];
bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempahrempah]; 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 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; campurancampuran 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; chervil, diawetkan; chetney
bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan
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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 remahremah); crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka
buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka
kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat;
cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang];
date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; daun sage, kering; daun stevia (pengganti
gula); daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk
pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat
dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue;
dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk
salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk
konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa
makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting;
enting-enting kacang; es; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es buah; es buah yang bisa
dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es
krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es
krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es
lilin (popsicle); es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut
dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es,
alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak
esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; floating islands
(hidangan penutup); focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan
kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum
yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih;
garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan
nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;
glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang
diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah];
gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula
bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus;
gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami];
gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal;
gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen
karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula
(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; gulagula 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
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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 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 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 keberuntungan; kue
keju; kue kelor; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; 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 mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang
terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak
yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; 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 somen; mie telur; mie udon; mie udon instan; mie yang
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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 dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu;
minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; 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; muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang];
mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi ayam; nasi babat; nasi
bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi sayur
medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri
[gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils
(permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar
cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang;
olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung kacang-kacangan; olesan
serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot;
pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi daging; pai blueberry; pai buah;
pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai
persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat
dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu);
pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih; 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
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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; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar];
picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie kemiri; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar;
pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong
teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn
dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan
gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari
cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel
berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk es krim; produk makanan yang mengandung
terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas gluten; produkproduk 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; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempahrempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; 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 gandum; roti gandum hitam; 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 oriental; roti panggang; roti panggang yang
disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah
garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti
yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach
[kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta;
sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri;
sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich
ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus
aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis
bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat;
saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus
horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard;
saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta;
saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak;
saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus
untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi];
sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan aromatic untuk membuat
seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar
kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan 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]; 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; 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]; 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
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(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 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 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 tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan
dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue
beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat;
topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow;
tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk
[hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih
yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods
(bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafel mangkok berlapis
cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik
[hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt
beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu);
zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Tangerang. 15146, Kota Tangerang, Banten, 15146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Klaper
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: putih, cokelat, dan hitam
: 30

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 62 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim
soft-serve (hidangan penutup); es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan;
makanan penutup es krim; produk es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031999
: 03/05/2022 14:24:51
:
: Agung Wahyudi, ST

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SInga Raya Blok S-4 No. 53 Cikarang Baru, RT 008/ RW 009, Kelurahan
Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOP AYAM PAK AGUNG KLATEN (PAK MIM)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih, Hitam, Kuning, Abu-abu
: 43
: ===Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032000
: 03/05/2022 15:52:24
:
: WILSON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TOMANG TINGGI RAYA NO. 43 RT 010 / RW 017 KEL. TOMANG KEC.
GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 18
: ===Tas pria; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan,
tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); tas kecil untuk pria; tas tangan pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032020
: 04/05/2022 10:42:42
:
: OLIMPIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. D. Blok A No. 7-A, RT. 011/017, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Prima Sari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, coklat susu, kuning kunyit dan putih
: 32
: ===Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Lemon (sirup); Minuman serbuk
berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri;
Sediaan untuk membuat air mineral; Sirup; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah;
Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,
minuman energi dan minuman olahraga; air glasial; air mineral [minuman]; air minum dengan rasa buah dan minuman nonalkohol; air minum suling; air soda (berkarbonasi); air tonik; anggur non alkohol; bir berbahan dasar buah; bir rendah alkohol;
bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral berasa,
bukan dalam sifat minyak esensial; jus blackcurrant (SIRUP); jus jeruk nipis (sirup); minuman air perasan buah dan jus buah;

740

Halaman 63 dari 605

minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman tanpa-alkohol; 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; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup
untuk membuat minuman ringan; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032022
: 04/05/2022 12:05:53
:
: Ferry Soehari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Janur Elok Raya Blok QD 10 no. 9, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Carla Tania Alisangihe B.Com., M.Com.,
: Jalan Mandala Raya Nomor 16 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CONCEPT MOTORSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan hitam
: 37
: ===Salon Mobil; jasa bengkel kendaraan bermotor; pemasangan custom interior mobil; pembangunan kembali mesin mobil;
perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032023
: 04/05/2022 12:08:14
:
: SHAUN DJUHARI

540 Etiket

540 Etiket

: SIMPRUG GARDEN V E/1 RT. 007/RW. 003 KEL. GROGOL SELATAN, KEC.
KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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
: DJU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 9
: ===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; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran;
Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan
dan industri kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan
digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan
kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032024
: 04/05/2022 12:18:34
:
: HANS JOHANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.MARGA ASRI NO. B.201 RT 002 RW 005 ,KEL. GEMPOL SARI, KEC.
BANDUNG KULON, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUQUA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH; PUTIH; BIRU
: 32

740

540 Etiket

Halaman 64 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air minum atau air minum bersoda
(mineral atau non-mineral); Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air
mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; 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

: DID2022032049
: 05/05/2022 10:17:24
:
: Liliyana

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Asri Utara II/22, RT 002 RW 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan
Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIN & CO. LONDON + Logo
: KIN & CO. adalah suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Emas, Putih dan Abu- Abu
: 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; Jam-jam dinding elektronik
dan jam-jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Perhiasan imitasi; gelang kaki; jam tangan; rantai jam tangan; tali jam
tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032051
: 05/05/2022 11:26:50
:
: Yudi Tri Sanjaya, Vika Felina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Titibumi Timur No. 10 A Banyuraden, Gamping, Sleman, Jogjakarta ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Bronze, coklat keemasan, putih, coklat tembaga
: 30
: ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Kue Bolu Kukus; Kue tradisional; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Yangko (kue moci); kue
basah; kue bolu; kue kastangel; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue putri salju; 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
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Legian 406 Lingk. Legian Kelod, Kuta, Bali, Indonesia., Kabupaten Badung, Bali
: Dwi Anita Daruherdani S.H., LL.M.
: DARUHERDANI Attorneys Wisma GKBI, Lantai 39 Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PELS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua dan Putih.
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai kopi; kafe, kafetaria dan

740

: JID2022032052
: 05/05/2022 11:51:50
:
: Madison Primmer Setiawan

540 Etiket

Halaman 65 dari 605

layanan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; restoran, bar dan layanan katering===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032053
: 05/05/2022 12:23:24
:
: Christianto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PENGUKURAN 3 NO 45, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOOJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 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; 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 pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Losion pelembab (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Produk perawatan kulit
untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; 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; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner Pelembab Wajah; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan sediaan pelembab untuk kaki; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat
untuk kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tabir surya; lotion
tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pelembab kulit; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah
bercukur; salep kulit pelembab [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; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032077
: 06/05/2022 10:20:52
:
: Tri Putra Uloli

540 Etiket

540 Etiket

: JL. Gunung Rinjani RT 003 RW 001 Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo, Gorontalo,
96111

Halaman 66 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAKTUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, hijau, kuning, putih
: 25
: ===Celana; 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; celana pendek; hoodies; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; pakaian; pakaian
santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; setelan kaos bertudung (hoodies); syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032078
: 06/05/2022 10:22:05
:
: KAREL RENALDI S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Rahayu III B 6 NO 12A, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TREY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan TREY berwarna krem di dalam kotak hijau
: 3
: ===Busa pencuci wajah; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim malam; krim siang;
krim tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; sabun mandi;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032079
: 06/05/2022 11:17:12
:
: AMRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROYAL RESIDENCE BLOK B-2/41, RT 003, RW 02, KEL. BABATAN, KEC.
WIYUNG, SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WILSON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM
: 11
: ===lampu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032080
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Tipe Merek
Nama Merek
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: Merek Kata
: ESGE
:

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
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;
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Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk
mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut
kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan
kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk
perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun;
Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat;
Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun
kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan
peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan;
Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan
dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& 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,
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balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan
untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai
jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri;
abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk
tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet
biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang
mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[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
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surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga];
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine
[abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih;
esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk
kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit
untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi
dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak;
gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
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;
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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
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
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kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
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
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wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot 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;
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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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci
tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan 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
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untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan
medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis;
sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan
kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan
karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan
nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut;
sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih
badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis,
noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta
sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan
penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan
pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau
bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku
(tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari
bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan
perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk
ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
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;
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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
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
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untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah;
tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032081
: 06/05/2022 11:53:22
:
: COLLARICH AMICE LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 63/66 HATTON GARDEN, FIFTH FLOOR, SUITE 23, LONDON, UNITED KINGDOM
EC1N 8LE, EC1N 8LE
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLLARICH AMICE COLLAMIXED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 5
: ===Jamu; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin
dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan
vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan diet; 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 obat berbasis
kolagen; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; tablet
vitamin; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032110
: 07/05/2022 11:50:10
:
: Ferbyan Arvennus Rama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Teluk Nibung Barat 7/18 RT/RW 007/007 Kel/Desa Perak Utara Kecamatan Pabean
Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60165
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kopikir
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna hitam menggambarkan warna kopi dan tulisan dengan warna putih untuk menyelaraskan warna hitam yang ada
: 30
: ===minuman sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032112
: 07/05/2022 12:10:55
:
: PT RISET NUSANTARA GENETIKA

540 Etiket

: COHIVE D.LAB, JL RIAU NO 1, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: InfecTrend
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 9, 41, 42
: ===Software aplikasi komunikasi melalui internet; platform berbasis website dan aplikasi===
===menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual/maya (virtual reality); publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi
dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website===
===Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and
testing mobile software applications; data otomatisasi dan pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berpemilik
(proprietary software) untuk mengevaluasi; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak;
penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform
perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi
informasi dan kode digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032113
: 07/05/2022 13:18:31
:
: William Tanzania

540 Etiket

: jl raya mulyosari Ruko No. 60 Rt.1 Rw. 5 Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya.
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
:
:

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

: DID2022032114
: 07/05/2022 15:29:23
:
: Nadine Orionna Susanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Hanoman 12, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54416
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOSecret Wear
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua dengan latar belakang transparan
: 25
: ===Pakaian dalam; Pakaian olahraga; pakaian dalam; pakaian renang; pakaian renang thong; pakaian santai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merek Kata
: Pocket Nihongo
: Pocket Nihongo artinya Bahasa Jepang dalam saku
: unsur dalam logo berwarna Merah, kuning, dan orange dan juga unsur dalam tulisan turunan warna hitam dan abu abu (Abu
tua)
: 41
: ===Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara
on-line; Layanan pengajaran bahasa; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; kursus bahasa;
layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa
asing; pelatihan bahasa; pengajaran bahasa; penyediaan kursus bahasa===

: DID2022032136
: 08/05/2022 12:06:56
:
: PT RISET NUSANTARA GENETIKA

540 Etiket

540 Etiket

: COHIVE D.LAB, JL RIAU NO 1, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ShrimProtect
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9, 42
: ===Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing,
genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat===
===Pengujian, inspeksi atau penelitian di bidang pertanian, peternakan atau perikanan; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian
dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam
kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan
dan perikanan; pengujian, inspeksi atau penelitian pertanian dan bertani, peternakan atau perikanan, dan memberikan
informasi yang terkait hal tersebut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032137
: 08/05/2022 12:49:20
:
: PT VERRA INTER PANGAN

540 Etiket

: Jl. Millenium Raya 22 Blok P3 Nomor 1, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KULINARIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, coklat, hitam, putih
: 30
: ===Es kristal; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kue kering (pastri); Kue
kering Wina; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Olesan manis (madu);
Sorbet (es); adonan roti; biskuit; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti
dengan toping); coklat mousses; dessert mousses [gula-gula]; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan;
kue basah; kue kering beku; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makanan pencuci mulut
dan gula-gula dingin dan beku; makanan penutup muesli; makanan siap saji berbahan dasar beras; maple spreads (olesan);
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar 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; olesan berbahan dasar cokelat; olesan cokelat untuk digunakan
pada roti; olesan serbat [gula-gula]; produk-produk roti untuk makanan; roti*; 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
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032138
: 08/05/2022 12:51:24
:
: PT VERRA INTER PANGAN

540 Etiket

: Jl. Millenium Raya 22 Blok P3 Nomor 1, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CULINARIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, coklat, hitam, putih
: 30
: ===Es kristal; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kue kering (pastri); Kue
kering Wina; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
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atau mi; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Olesan manis (madu);
Sorbet (es); adonan roti; biskuit; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti
dengan toping); coklat mousses; dessert mousses [gula-gula]; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan;
kue basah; kue kering beku; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makanan pencuci mulut
dan gula-gula dingin dan beku; makanan penutup muesli; makanan siap saji berbahan dasar beras; maple spreads (olesan);
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar 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; olesan berbahan dasar cokelat; olesan cokelat untuk digunakan
pada roti; olesan serbat [gula-gula]; produk-produk roti untuk makanan; roti*; 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

: DID2022032189
: 09/05/2022 12:23:52
:
: DWI NURYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TUNAS ASRI RT1 RW 1, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TICHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA HITAM DI ATAS PUTIH
: 6
: ===-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam,

540 Etiket

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, kisikisi logam, kusen jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan
tangan dari logam, pagar logam, panel pagar logam; Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup,
baut, mesin cuci, pegas; Baut jendela dari logam; Baut logam; Cantelan periuk dari logam; Cincin dari logam biasa untuk
kunci; Cincin tembaga; Engsel pintu dari logam; Ferrule dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik; Grendel
pengunci; Jangkar dinding dari logam; Jangkar-jangkar *; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Kait jendela dari logam; Katup
atau klak katup yang dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup atau klak katup, selain bagian dari mesin;
Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin); Katup saluran pembuangan dari logam; Katup-katup outlet yang merupakan
katup-katup aluminium untuk penghentian bahan bakar dari tanker-tanker jalan; Katup-katup pengaman terbuat dari logam
(selain bagian dari mesin); Katup-katup untuk menghasilkan uap dan lubang-lubang udara yang merupakan perkakas
mekanikal aluminium dan katup-katup yang digerakkan oleh udara dan lubang-lubang angin untuk mengumpulkan uap bahan
bakar; Kawat seling; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Klip dari logam untuk
menyegel tas; Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Metal manhole covers; Mur mata; Nipel pelumas; Nipel
swage; Nipel swage dari logam; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku
logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku]; Paku potong; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari logam untuk
jendela; Pegangan dari logam untuk lemari; Pegas dari logam; Pengencang dari logam; Pengencang dari logam, yaitu,
pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah dan pengencang penguncian panel; Pengencang
penguncian panel; Pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah; Peniti, jepit dari logam; Perkakasperkakas penyaluran udara yang merupakan lubang-lubang angin aluminium untuk memungkinkan tekanan dan pelepasan
hampa udara atas gas-gas/uap bahan bakar; Perlengkapan jendela dari logam; Perlengkapan logam untuk jendela; Pintu kait
logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Segel; Sekerup genggam dari logam;
Sekrup bagian atas logam untuk botol; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Sekrup jangkar dinding; Sisipan mur dari logam
biasa; Sisipan sekrup berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; Sumbat dari logam;
Tombol dari baja; alat kelengkapan logam untuk tabung; alat kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; alat kelengkapan
selang logam; alat kerekan; bahan-bahan bangunan dari logam; baja kawat paku; baut angkur dari logam; baut baja mata;
baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut
logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; blok swage; cincin mur aluminium; cincin babi dikompresi logam; cincin
kunci logam; cincin logam *; cincin padat logam; cincin semi logam; cincin skrup; cincin untuk hidung sapi jantan dari logam;
colokan [logam hardware]; deadbolts logam; engsel; engsel dari logam; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel
pintu logam; eyebolts lifting; eyenuts lifting; fitting berbentuk cincin logam; fitting dari logam untuk lemari; fitting logam untuk
pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk pipa kaku; gantungan pakaian logam; gantungan selang logam;
gembok; gembok logam; hardware * logam, kecil; hardware logam, yaitu, memutar ganda-end; isian cincin logam; kabel klem
logam; kait [logam hardware]; kait logam; karabiner logam; katrol logam, selain untuk mesin; katup dari logam (selain bagian
dari mesin); katup dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam
untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; kawat seling; kenop pintu dari logam biasa; klem logam; klem
pipa logam; klem selang logam; klip kabel logam; klip logam; klip pipa logam; konektor logam untuk penghiasan dan
penghiasan balok; konektor logam untuk pipa; konektor pipa logam; kopling dari logam untuk pipa; kotak pengencang logam;
kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari logam untuk pintu; kunci gembok; kunci
keamanan logam, non-listrik; kunci logam; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kunci, selain listrik, dari logam untuk jendela;
locksets logam; mata angkat; mulus digulung cincin logam; mur logam; paku; paku keling logam; pegangan jendela logam;
pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa; pemancang sekrup dari logam; pembuka pintu, non-listrik;
pengait putar ganda [perangkat keras logam]; pengencang C-cincin logam; pengencang D-cincin logam; pengencang cincin
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babi logam; pengencang dari logam untuk jendela tingkap; pengencang mesin sabuk logam; pengencang pintu logam;
pengencang snap ring dari logam; pengencang ulir logam; pengganti link untuk rantai; peniti jepit logam; penutup jendela, nonlistrik; penutup pintu dari logam; peranti keras dari logam; perlengkapan perabotan dari logam; perlengkapan pipa logam; pintu
penutup keamanan dari logam; rantai lifting; ring sekrup dari logam; saluran pembuangan dari logam; sambungan bercabang
dari logam untuk pipa; sambungan logam untuk pipa; sambungan pipa dari logam; saringan logam; screwnails logam; sekrup
baja ringan; sekrup logam; sekrup untuk pengunci kendaraan; siku dari logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa kaku;
siku stainless; silinder kunci logam; skrup dari logam; sling rantai heavy-duty; sling tali kawat; soket wedge; soket wedge
logam; staybolts logam; stud baja untuk bahan bangunan; tarikan laci logam; tinggal baut logam; topi kait logam; tubing dan
tubing kopling dari logam untuk menggabungkan dan mengakhiri pipa; tungsten; turnbuckles logam; tutup logam untuk
kaleng===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032190
: 09/05/2022 12:25:49
:
: Jalaludin Sayuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Blok SD RT 004 RW 002 Desa Sukamaju, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,
41167
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKN "SUKMA KARYA NUSANTARA"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru adalah keikhlasan dan merah adalah keberanian
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032191
: 09/05/2022 12:33:35
:
: PT. REFORMASI CITRA DIGITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung AD Premier Lantai 9, Jalan TB Simatupang No.5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVERDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 9
: ===hologram yang dihasilkan komputer [CGH]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032192
: 09/05/2022 12:34:05
:
: PT.VARRO SUSKSES ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan CROWN Blok F No. 21 D dan 21 E GREEN LAKE CITY, Kel. PETIR, Kec.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAGVISION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH KUNING
: 9
: ===monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032193
: 09/05/2022 12:43:22
:
: CHAMELIA SARI

540 Etiket

: Cempaka Putih Barat XI RT. 003 RW. 011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PADUSSY - COFFE & BREAKFAST CORNER + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, coklat, putih.
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
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 rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai
kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan
teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos);
Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara;
Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang
hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan
perumahan sementara; Layanan losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan
pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan
pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi
sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan
reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan
sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi
dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan
informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat
reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan
jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online;
Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi
hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas
untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan
akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan
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dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan
akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Penyewaan tempat untuk acara
sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat
penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; 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; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto,
nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang
dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan
minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi
sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi
sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan;
apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang
tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran
dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan;
jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan
untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa
agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk
penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa
biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang
sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi;
jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus
memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering
untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering
makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni
kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama
liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang
pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan
kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; 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; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh;
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan
agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal 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
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; 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 susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; 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 bar; layanan
informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
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keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan
kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel;
layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak;
layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan
anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan
persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan
reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs
web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; 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 minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; 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 untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; 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 restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
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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 anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; 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 minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
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 air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk
konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan
hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan
kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk
pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
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industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032194
: 09/05/2022 12:47:49
:
: PT.TRIDA KIMIA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Tiang Bendera IV No.17-19 RT.7/RW.3, Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRIPO
: TRIPO= Sebuah Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===insektisida untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032195
: 09/05/2022 12:51:25
:
: ASNAWI MUHAMMAD JAMIL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gampong Meunye Lhee Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 24385
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI ACEH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Orange dan Putih
: 30
: ===Kopi Aceh; kopi bubuk; kopi instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032196
: 09/05/2022 12:56:25
:
: FINNA LAURENTIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Taman Kopo Indah II, Blok 3 B No. 46, RT.001 RW.011, Desa Rahayu, Kecamatan
Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Halaman 87 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: GEYA FABRICS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Abu-abu
: 35
: ===jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; toko eceran; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032197
: 09/05/2022 13:03:28
:
: KRISHNA INDRAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jeruk Raya no. 205, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16432
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bendera
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, Putih, hitam
: 25
: ===Pakaian olahraga; jaket [pakaian]; kaos; pakaian; syal leher [muffler]; topi===

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

: DID2022032198
: 09/05/2022 13:05:57
:
: NOVA RADEN KUSUMA

540 Etiket

540 Etiket

: Pergudangan Mutiara Kosambi I Blok A5 No. 11 Lantai 2 Jl. Raya Prancis Kelurahan
Kosambi Timur Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, 15213
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: CASS
: Tidak Ada Terjemahan
: Warna Biru tua & biru muda pada lukisan/gambar jam tangan. Warna Putih pada tulisan CASS. Warna Hitam pada latar
belakang/dasar yang ada lukisan/gambar jam tangan & tulisan CASS
: 14
: ===Ban jam tangan; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting,
liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; 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 suatu GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global
(GPS) atau mencakup suatu fungsi GPS; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jam tangan, jam yang dipakai di
pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji,
kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Kotak yang di
gunakan untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam tangan; SILINDER (PEMBUATAN
JAM DAN JAM TANGAN); Tali jam tangan dari karet; bagian komponen jam tangan; bagian untuk jam tangan; ban jam tangan
dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang untuk jam
tangan; gerakan kuarsa untuk jam tangan; 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; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak
presentasi untuk jam tangan; kristal jam tangan; kronograf [jam tangan]; kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan;
lempeng jam tangan; mekanisme jam tangan; osilator untuk jam tangan; pendulum untuk jam tangan; piringan (pada
permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); rantai jam tangan; tali jam tangan===

Halaman 88 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032199
: 09/05/2022 13:08:48
:
: CV. BORNEO JAYA LANCAR

540 Etiket

: Parit Haji Husin 2 No. 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Bangka Belitung Darat
Kecamatan Pontianak Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 78124, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78124
: 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
: HOKINOYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, cokelat dan putih
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa penginapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyewaan villa; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan
katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Memberikan informasi dan bertukar
informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa kafe;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering
makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan penginapan wisatawan;
layanan restoran swalayan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan
rumah pensiun; lounge; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; menyajikan makanan dan
minuman di kafe internet; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; pelayanan
ruang minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi sementara; penginapan
turis; penyajian makanan dan minuman; 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
sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyewaan alat memasak; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *;
tempat penitipan hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032200
: 09/05/2022 13:12:43
:
: Erna Prilyani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawo II No.15, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: kiesyabatik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih; orange
: 25
: ===Pakaian Batik; Pakaian Pria; Pakaian wanita; pakaian formal untuk pria; pakaian pria; pakaian untuk pria; pakaian
wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032201
: 09/05/2022 13:14:05
:
: Hendra Dharma Prakarsa

540 Etiket

: Jl. KF. Tandean Gg. Hidayah IV No. 24 Lk. IV Kel. Pasar Baru , Kota Tebing Tinggi,
Sumatera Utara, 20632

Halaman 89 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Depe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar dalam lingkaran Coklat Muda dan tulisan warna coklat tua
: 29, 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar singkong; 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===
===Roti kering; pia kacang; produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032202
: 09/05/2022 13:18:51
:
: Jusi Marwan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perkantoran Buncit Mas Blok B-9, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 108, Duren
Tiga, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EnkripaSign
: Tanda tangan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua dan hitam
: 45
: ===jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan
transaksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032203
: 09/05/2022 13:23:08
:
: Simon Suhendro

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pluit Mas Selatan IV, Blok Q / 31, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOY TOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah
: 29
: ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Makanan
olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau
produk susu; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); makanan ringan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari telur; telur olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032204
: 09/05/2022 13:27:54
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

Halaman 90 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Biru Tua, Putih, 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
Alamat Pemohon

: DID2022032205
: 09/05/2022 13:28:36
:
: ROELMI HPC SRL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Celeste Milani, 24/26
21040 ORIGGIO (VA)
Italy
: 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
: G2Light
: G2Light : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 1, 3
: ===bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam industri kosmetik===
===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032206
: 09/05/2022 13:34:59
:
: PT.BERKAH EMAS SUMBER TERANG

Alamat Pemohon

: Jln.Coaster No.9 Pelabuhan Tanjung Mas , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50174

740

540 Etiket

Halaman 91 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: tidak memiliki arti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032207
: 09/05/2022 13:35:19
:
: Fiserv, Inc.

Alamat Pemohon

: 255 Fiserv Drive Brookfield, WI 53045, United States of America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: FISERV
: FISERV = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36
: ===Jasa manajemen keuangan; Jasa perbankan; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman
dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa verifikasi cek; Layanan kredit; Layanan
rekening bank; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya;
Perbankan mobile; jasa keuangan; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa perbankan dan keuangan secara
online; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan
manajemen kas; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang tunai untuk bisnis; layanan penelitian keuangan; layanan
penerimaan cek elektronik; layanan penukaran mata uang; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan
rekening kas online; layanan transfer dana elektronik; manajemen risiko keuangan; memeriksa layanan akun; penerbitan kartu
bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu pembayaran; pengelolaan
keuangan rekening tabungan; perbankan pedagang; periksa layanan pencairan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032208
: 09/05/2022 13:37:45
:
: Bucketplace Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 27F., 4, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
: 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
: O!House & Lukisan
: O!House & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Putih.
: 37
: ===Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan 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 dan memberikan informasi yang berkaitan dengan itu; jasa pemeliharaan
dan perbaikan gedung disediakan oleh tukang; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; konstruksi dan perbaikan rumah;
konstruksi interior bangunan; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan layanan perbaikan; layanan
pemeliharaan; memberikan informasi terkait renovasi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi,
perbaikan dan pemeliharaan bangunan; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan
perbaikan dan pemasangan; pemasangan alat penerangan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow,
vila, dan pondok; pembersihan interior bangunan; perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat

740

Halaman 92 dari 605

tinggal; plesteran dan pengecatan interior bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032209
: 09/05/2022 13:43:44
:
: Bucketplace Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 27F., 4, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
: 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
: O!House & Lukisan
: O!House & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Putih.
: 35
: ===Agen publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan dapur; Layanan perantara bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; demonstrasi barang; demonstrasi barang
untuk keperluan iklan; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa pemasaran; jasa perantara bisnis untuk
menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui
telekomunikasi; jasa periklanan; konsultasi bisnis pemasaran; layanan agen tenaga kerja; layanan pengambilan untuk data
Internet; layanan perbandingan harga; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi mengenai
penjualan komersial; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; mempromosikan barang dan jasa dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mengatur transaksi perdagangan dan
kontrak komersial; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan ruang iklan dalam majalah; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032210
: 09/05/2022 13:47:44
:
: Kusanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Niho No 31 Blok 4 RT 002 RW 006 Dobonsolo, Sentani , Kabupaten Jayapura,
Papua, 99352
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wanepi Coffee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Kuning
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak disangrai; Roti kebab; kopi giling; kopi
kantongan; kopi yang belum dipanggang; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2022032211
: 09/05/2022 13:47:57
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

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,

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR

540 Etiket

Halaman 93 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Biru Tua, Putih, 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
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032212
: 09/05/2022 13:54:20
:
: STEPHEN SUTJIADI

540 Etiket

: PANTAI MUTIARA BLOK A/56, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: 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
: VEZZA
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; Adaptor USB; Antena HDTV; Baterai; Bel pintu listrik; Booster
antena; Catu daya AC / DC; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Fiting listrik; Inverter AC / DC; KOTAK MCB; Kabel
Antena; Kabel HDTV; Kabel listrik; Kamera CCTV; MULTI TESTER LISTRIK; Outlet daya listrik; Pengeras suara; Pengeras
suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengisi daya untuk baterai; Pengonversi AC /
DC; Pengukur amper; Peralatan pengisi daya baterai; SEKUN KABEL; Stabilizer listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik;
TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Unit-unit pengeras suara (Speakers); alat pemutus listrik; amplifier stereo;
antena; antena radio dan televisi; antena televisi; ballast elektronik untuk lampu; ballast pencahayaan; baterai; baterai kering;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai lithium; baterai yang dapat diisi ulang; equalizers [peralatan audio]; headphone
stereo; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel listrik; kalkulator; kalkulator elektronik; kontak/saklar yang diputar;
kurung untuk mengatur televisi layar datar; loudspeakers; meter arus listrik; mixer daya [peralatan audio]; papan sirkuit listrik;
pemindai barcode; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah;
pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; penguat antena; perangkat baterai listrik yang dapat
diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); sakelar
elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar
pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik;
sakelar, listrik; sensor listrik; soket listrik; stabilisator tegangan; terminal dan sakelar listrik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator listrik; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan listrik; voltmeter;
wirelless portable speaker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022032213
: 09/05/2022 13:55:20
:
: KOMARUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Remaja, RT/RW: 008/001, Kel/Desa: Ceger, Kec.Cipayung , Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13820
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: IONIC WINDOW FILM

540 Etiket

Halaman 94 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; KUNING; ,MERAH; PUTIH
: 17
: ===Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela;
film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film
plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik
reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada windows; film vinil uretan yang
menutupi bagian luar mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032214
: 09/05/2022 13:56:01
:
: Ninik Hendryati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manahan RT 004/ RW 013 Kel. Manahan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Burung Dara Pak Brewok Solo + Gambar / Lukisan
: Burung Dara Pak Brewok Solo = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, abu-abu, kuning, merah, hitam dan putih
: 43, 29
: ===Bar; Kedai; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Warung makan; jasa katering; kafe; rumah makan===
===Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak,
unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak,
dibekukan atau didehidrasikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas; Produk olahan berbasis unggas; Produk
unggas; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri
dari unggas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032215
: 09/05/2022 13:59:40
:
: Peter Millar LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1002 Twin Creeks Court, 27703 Durham, North Carolina, 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
: G/FORE
: G/FORE = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25, 28
: ===Jaket-jaket; Syal; T-shirt; celana atletik; kaos polo; kaus kaki; pakaian olahraga; sabuk; sepatu atletik; sepatu golf;
seragam atletik; topi; visor (tutup kepala)===
===Penutup tas golf; Tanda pengenal tas golf; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; bola golf; penanda
bola golf; sarung tangan golf; tas golf; tas troli untuk peralatan golf; tongkat pemukul golf===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022032216
: 09/05/2022 13:59:41
:
: Muhammad Husaifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nuri Perum Lantera III Blok C No.1 RT 001 RW 002 Awiyo, Abepura, Kota
Jayapura, Papua, 99352
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: ANU ENA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 95 dari 605

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Putih
: 29
: ===Kacang Goyang; kacang dengan rasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032217
: 09/05/2022 14:02:27
:
: 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 dan Lukisan
: SAPPHIRE COMMERCIAL + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Biru Tua, Putih, Hitam
: 37
: ===Konstruksi dan perbaikan gedung; Pengembangan perumahan; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan
perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan,
bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; pembangunan arena olahraga;
pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan pusat perbelanjaan; pembersihan gedung kantor dan
tempat komersial; pembersihan properti perumahan dan komersial; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa
pembangunan); penyediaan informasi mengenai pengembangan real estat melalui situs web; perbaikan dan pemeliharaan
gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat
tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032218
: 09/05/2022 14:05:12
:
: Mars, Incorporated

Alamat Pemohon

: 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, USA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: IAMS FOR LIFE
: IAMS FOR LIFE = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 31
: ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk
hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk ikan; buah dan
sayuran segar; burung hidup; hewan hidup; ikan, hidup; sampah binatang; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing;
tulang sotong untuk makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022032219
: 09/05/2022 14:05:35
:
: PT. AARTI JAYA VELVET INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CIDAWOLONG, RT/RW: 001/010, Desa Biru, Majalaya , Kab Bandung, Jawa Barat ,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40382
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: FLYING CARPET

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 96 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; MERAH; PUTIH
: 27
: ===alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk
menutupi lantai yang ada; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032220
: 09/05/2022 14:10:35
:
: TENCENT HOLDINGS LIMITED

540 Etiket

: P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town,
Grand Cayman
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HONOR OF KINGS
: HONOR OF KINGS = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon
seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
USB flash drive; alas mouse; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; asisten digital pribadi (PDA); baterai, listrik; cakram optik; casing untuk ponsel pintar; earphone; file
gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film sinematografi,
terbuka; headphone; headset realitas maya; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel listrik;
kamera [fotografi]; kartu memori untuk mesin video game; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartun animasi; katrid permainan
video; keyboard komputer; komputer laptop; komputer tablet; magnet dekoratif; monitor tampilan video yang dapat dipakai;
mouse [periferal komputer]; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pengisi daya baterai; penutup untuk
komputer tablet; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; perangkat keras komputer; perangkat
lunak komputer, direkam; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan video; perangkat periferal komputer; program komputer,
direkam; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; publikasi elektronik, dapat
diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sarung untuk
laptop; tali ponsel; telepon selular; token keamanan [perangkat enkripsi]; unit daya [baterai]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032221
: 09/05/2022 14:12:03
:
: Bucketplace Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 27F., 4, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
: 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
: O!House & Lukisan
: O!House & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Putih.
: 38
: ===Jasa penyiaran digital; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart
phone; Siaran internet nirkabel; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan penyiaran internet;
menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses
pengguna ke portal di Internet; menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk transmisi dan pengiriman pesan
antara pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif online [layanan telekomunikasi];
menyediakan ruang obrolan internet; penyediaan akses pengguna ke jaringan komputer global; penyediaan layanan akses
basis data; penyediaan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi
produk konsumen; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; pesan
singkat; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi file digital; transmisi,
penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data===

740

Halaman 97 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032222
: 09/05/2022 14:15:07
:
: PT. AARTI JAYA VELVET INDUSTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CIDAWOLONG, RT/RW: 001/010, Desa Biru, Majalaya , Kab Bandung, Jawa Barat ,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40382
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SINBAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; KUNING EMAS; PUTIH
: 27
: ===alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk
menutupi lantai yang ada; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032223
: 09/05/2022 14:16:09
:
: Titan Sabtian

540 Etiket

: Angsana I No. 114 B.A.S RT/RW; 001/011, Kelurahan Cirebon Girang, Kecamatan
Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,
45171
: 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
: Marmara.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Hitam, Putih
: 35
: ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa ekspor impor; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan agen
ekspor-impor pakaian; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; agen impor-ekspor; agensi ekspor
dan impor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa perdagangan online; layanan agen eksporimpor; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; mengatur transaksi perdagangan online; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032225
: 09/05/2022 14:19:07
:
: Bucketplace Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 27F., 4, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
: 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
: O!House & Lukisan
: O!House & Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Putih.
: 42
: ===Penyediaan informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; dekorasi interior dan desain dekorasi
interior, termasuk dekorasi interior bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; desain arsitektur; desain dekorasi interior;
desain interior; desain interior bangunan; jasa desain interior dan eksterior; konsultasi dekorasi interior; layanan dekorasi
interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs
web; menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; perencanaan dan desain dapur; perencanaan
dan desain tata ruang untuk dapur dan kamar mandi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032226
: 09/05/2022 14:20:06
:
: Sichuan DingDianEr Food Development Co., Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 388, Shuxiang Rd., China Sichuan Cuisine Industry Zone, Ande Town, Pidu
Dist., Chengdu, Sichuan, 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
: HURUF KANJI DING DIAN ER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Layanan administratif manajemen hotel; jasa agen periklanan; jasa audit; 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; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen
personalia; layanan agen ekspor-impor; manajemen bisnis hotel; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032227
: 09/05/2022 14:21:10
:
: Merry Silvia Olivia Liey

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Manokwari Blkng SMP Negeri 2 RT 003 RW 005 Kota Baru, Abepura, Kota
Jayapura, Papua, 99351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHELSY MOMS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Kue kering (pastri); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; kue basah; kukis (kue kering); puding;
puding beku; puding kembang tahu; puding pisang; puding yang dipanggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032228
: 09/05/2022 14:21:17
:
: Erick Noor Sapto, Guntur Rivaldy Setyodiningrat

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bukit Soka no4, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARKARA
: dalam bahasa sansekerta memiliki arti Menyala.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan hitam
: 41
: ===Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara
wajar; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; 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; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Perencanaan
acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan
hiburan sosial; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan
loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara

740

540 Etiket

Halaman 99 dari 605

olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan teknisi pencahayaan untuk
acara-acara; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan,
acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur acara film, acara
musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara
musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan
acara hiburan lainnya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara di
bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni;
organisasi acara hiburan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pemesanan kursi untuk acara hiburan;
pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pengaturan acara musik; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; presentasi acara hiburan langsung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032398
: 10/05/2022 10:44:34
:
: Liuzhou Xianyu Food Co., Ltd.

540 Etiket

: Room 101, Building 86, Yaobu Ancient Town, No. 9 Panlong Road, Liuzhou City,
Guangxi, 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
: HUMAN HAPPY HURUF KANJI REN LEI KUAI LE DAN LUKISAN
: HUMAN HAPPY = KEBAHAGIAAN MANUSIA; HURUF KANJI DIBACA = REN LEI KUAI LE ARTINYA
KEBAHAGIAAN MANUSIA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Mie; Pasta; bihun; bihun [mie]; makaroni; mie instan; mie soba;
mie udon; nasi instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032399
: 10/05/2022 10:54:20
:
: CV. RIZKY BAROKAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Utama Pasir Panjang, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP SEGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Hitam, Putih
: 29
: ===Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik;
Buah kelapa; Buah-buahan dalam kaleng; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Minuman
yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak
jagung; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin;
Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Sediaan buah-buahan; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak
nabati dan lemak yang bisa dimakan; buah cepat beku; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah
dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah-buahan, dikeringkan; bubur buah acai;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner;
kolak buah; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat
dimakan); minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak argan untuk
keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner;
minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji gandum;
minyak biji grapefruit; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji teh; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner;
minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk
makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak
goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak infus untuk memasak; minyak inti
sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk
untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete;
minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kedelai [untuk makanan];
minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak macadamia; minyak mentega; minyak

740
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nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak pistachio; minyak rapa untuk
makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur untuk
makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak
zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; saus minyak
zaitun; 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 untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan
dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zat lemak untuk
pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032400
: 10/05/2022 10:56:36
:
: PT. RAHMAT ANUGERAH SOLUSINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TUMAPEL BLOK O V NOMOR 8, KEL. KEDUNG BADAK, KEC. TANAH
SAREAL,, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKYESIGN & Lukisan
: SKYESIGN Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan Biru tua
: 9
: ===Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Papan tulis interaktif digital; Video wall; layar sentuh interaktif; monitor
layar sentuh; monitor video; papan tulis interaktif elektronik; pemutar video dan audio digital serta perekam; pengontrol video
di dinding; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat monitor video elektronik; prosesor video; terminal layar sentuh
interaktif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Rancakendal, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: 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
: SN Perfume
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan toko ritel secara on-line
yang menjual parfum dan wewangian; Toko parfum; penjualan ritel dan grosir parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032402
: 10/05/2022 10:58:56
:
: Ajinomoto Co., Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
: Ananda Ramadhan Maulana SH
: Mayapada Tower Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sajiku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===Bahan pengganti daging; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Sayuran dan buah olahan; buah dan sayuran yang
dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; campuran sup; campuran untuk membuat sup; daging; kaldu sup; keju;

740

: JID2022032401
: 10/05/2022 10:57:41
:
: Septian Hardiansyah

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 101 dari 605

makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; pasta sup; pengganti keju; produk daging olahan; produk makanan laut olahan; sup; sup instan; susu kedelai;
telur olahan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032404
: 10/05/2022 11:01:19
:
: 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
: 3
: ===aromatik [minyak esensial]; cairan pembersih kaca depan; dupa; glasir pati untuk keperluan binatu; kain diresapi dengan
deterjen untuk dibersihkan; kertas abrasif; kertas polishing; kit kosmetik; krim pemoles; lilin pemoles; penghilang noda;
sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum
ruangan; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; solusi gerusan; strip napas menyegarkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032405
: 10/05/2022 11:01:49
:
: PT SUNTORY GARUDA BEVERAGE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung South Quarter Tower C, Lt. 3, Jl. Raden Ajeng Kartini Kav. 8, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih, merah, hitam, abu-abu
: 41
: ===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu
luang atau hiburan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pendidikan
yang berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; 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;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; Penyediaan kursus pendidikan; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible
yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa
hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu foto untuk digunakan dalam lingkungan
digital untuk tujuan hiburan; jasa permainan; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; layanan hiburan; layanan
hiburan langsung; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan
lokakarya pelatihan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;
mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan permainan;
mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan
lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus
pelatihan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air; organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga dan acara budaya; organisasi permainan; pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber
daya alam; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan, pengajaran dan pelatihan;

740
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penyelenggaraan acara hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi pertunjukan taman hiburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032406
: 10/05/2022 11:06:03
:
: WILSON AITAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banjar Wijaya B50/42 RT002 RW007, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Premium Gelato Koriku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 43, 30
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet===
===Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es
krim; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang
kedelai; Roti kopi; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung
es krim]; bahan pengganti kopi; campuran es krim; 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; gelato; kue es krim; makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim
dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; pengganti es krim; produk es krim; sandwich es krim;
saus untuk es krim; sediaan minuman kopi; wafer es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032407
: 10/05/2022 11:06:20
:
: AHMAD SETIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIBOGO RT.01 RW. 09 DESA RANCABANGO, Kabupaten Garut, Jawa Barat,
44151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Masagi Leather
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan harus berbentuk gold
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Kain atau kulit penutup kaki; Kulit bagian atas sepatu; Mantel kulit panjang; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Sandal kulit gaya Jepang; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Topi
kulit; Topi yang terbuat dari kulit; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; celana kulit; gaun kulit; gaun yang terbuat dari kulit;
jaket kulit; jaket kulit domba; jas kulit; kemeja kulit; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel kulit; mantel kulit domba; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kulit; pakaian
kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian yang terbuat dari kulit; rompi kulit; sabuk kulit [pakaian]; sabuk yang terbuat dari
kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sarung tangan
kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu bot kulit domba; sepatu dari kulit
imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu latihan
dari kulit; sepatu yang terbuat dari kulit asli; topi kulit domba; tutup kepala kulit===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032408
: 10/05/2022 11:08:11
:
: PT. RAHMAT ANUGERAH SOLUSINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TUMAPEL BLOK O V NOMOR 8, KEL. KEDUNG BADAK, KEC. TANAH
SAREAL,, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKYESIGN & Lukisan
: SKYESIGN Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan Biru tua
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan
online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032409
: 10/05/2022 11:09:19
:
: Ajinomoto Co., Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
: Ananda Ramadhan Maulana SH
: Mayapada Tower Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sajiku & DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, putih, dan hitam
: 29
: ===Bahan pengganti daging; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Sayuran dan buah olahan; buah dan sayuran yang
dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; campuran sup; campuran untuk membuat sup; daging; kaldu sup; keju;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; pasta sup; pengganti keju; produk daging olahan; produk makanan laut olahan; sup; sup instan; susu kedelai;
telur olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032410
: 10/05/2022 11:10:34
:
: dr. Andhyka Putra Sedyawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sempurna No.17 Kedung Badak Baru, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Skin Soona
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau emerald 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; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral
dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan perawatan kulit anti
penuaan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032411
: 10/05/2022 11:13:25
:
: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Millenia Lt. 7, Jl. MT Haryono Kav. 16, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAPFA MANZO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, emas
: 29
: ===Produk olahan daging sapi; Sosis; Sosis ayam; bakso; olahan makanan terutama terdiri dari daging; produk daging
olahan; sosis daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032412
: 10/05/2022 11:15:14
:
: JIMMY ARTAPUTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rajawali Timur Rt. 008 Rw. 004
Kel. Ciroyom, Kec. Andir - Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Kresnami Sonyaruri S.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TECHESSENTIAL + Logo
: TECHESSENTIAL + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Ungu dan Abu-abu.
: 35
: ===Jasa penjualan; Jasa perdagangan; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel;
Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Manajemen Usaha; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; jasa penjualan aksesoris
telepon selular; jasa penjualan secara online; jasa promosi penjualan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade
fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032413
: 10/05/2022 11:17:22
:
: UTOMO PANJIBUONO SUGIARTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE ORCHID BINTARO NO. 3 JL. JOMBANG RAYA KOTA TANGERANG
SELATAN PROV. BANTEN, Kota Tangerang, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 28
: ===Peralatan untuk kegiatan olahraga; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan
olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022032414
: 10/05/2022 11:19:07
:
: Luluk Cyntia Wahyuni ,dr

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Sukarno Hatta No.21 RT001/RW001, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: C+A3
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tosca dan putih
: 3
: ===Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk kecantikan dan
perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik 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 kulit
yang tidak mengandung obat; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032415
: 10/05/2022 11:20:36
:
: ANI MARYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SMP 18 SUKAMENAK I NO. 7 RT. 007 /002 KEL. MARGASARI, KEC. BUAH
BATU ,KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VERMOUTH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,
tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barangbarang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang
kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet
untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk
dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI
GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper
yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk
penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan
kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper
untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan
mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang
dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA
LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing;
Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa
jas; Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk
hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan

740
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surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk
silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut
diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk
mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk
penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat
berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan
mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi
tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas
sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan
tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas
jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas
dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid,
Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat buku cek; Tempat
bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu
kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic;
alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung]; alat
bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [penutup mulut];
alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa jas, kemeja
dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung;
bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing;
bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat
untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah
tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak
termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk
dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan
kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus
kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan
sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing
[pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian
untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam
kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu;
dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu
kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil
[tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam
mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi
[tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas];
dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil];
dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet
uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet
wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki;
dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia;
eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki;
gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk
menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas
hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing
peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit;
kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung
untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk
pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong;
kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk
belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong
pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up,
kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit;
kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang
[harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk
membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian
luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper
bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
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koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian
untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian
untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung;
pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat
jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen
untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk
jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan
koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin;
pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda];
penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan;
penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk
hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan
untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam;
sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari
kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing;
sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring
casing dari kulit; stud dari kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau
kalung hewan peliharaan; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali
jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna;
tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat
koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit
imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari
logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas
buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian;
tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas
haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas
jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman
anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa
pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas
kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan
mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
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dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain rollup untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===
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: Henry Pok Ping Wong, WU Ting

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2000 Garfield Ave. Los Angeles/City of Commerce, CA 90040
: 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
: TƯƠNG ỚT SRIRACHA HURUF KANJI DAN LUKISAN
: TƯƠNG ỚT = SAUS CABAI; HURUF KANJI DIBACA "JIANG JIAO LA TIAN XIANG CHA LA SHI" =
SAUS CABAI MANIS HARUM

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===bumbu; bumbu masak; chutneys [bumbu]; coulis buah [saus]; cuka; dressings for salad (saus); kecap; marinades (cairan
yang memberikan rasa asin); paprika [bumbu]; pasta kacang kedelai [bumbu]; penyedap [bumbu]; penyedap makanan, selain
minyak esensial; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; pesto [saus]; saos tomat; saus [bumbu]; saus cabai; saus
tomat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022032417
: 10/05/2022 11:34:04
:
: PT Triteguh Manunggalsejati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Baru Zona Industri Keroncong RT 001/02, Gebang Raya, Periuk, Tangerang,
Banten, Kota Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 109 dari 605

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Petualangan si OKKY ke Dunia Jelly
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hijau, biru, hitam, coklat, putih
: 32
: ===Air berkarbonasi; Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum berhidrogen; Air minuman
mengandung oksigen; Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus sari buah-buahan;
Konsentrat untuk membuat minuman buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan
jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran;
Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol;
Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman
sayuran; Minuman serbuk campuran buah beri; Sediaan untuk membuat air mineral; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain
untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik,
isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; ades [minuman berbahan dasar buah
tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air mineral; air mineral berkarbonasi; air minum; air minum dalam kemasan; air
minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
minum dengan vitamin; air soda (berkarbonasi); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; cola
[minuman ringan]; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; jus; jus buah; jus buah segar; jus
sayuran [minuman]; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat, sirup
dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan
buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; 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 ekstrak sayuran; minuman es buah; minuman es buah durian; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpaalkohol dengan kandungan susu; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah;
minuman ringan; minuman ringan rasa buah; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sirup buah dengan air; minuman
squash buah; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat
minuman ringan; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032418
: 10/05/2022 11:38:42
:
: Dianyou Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 08M2, 19/F, Tairan Cangsong Building, Tairan 6th Road, Tian'an Community,
Shatou Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 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
: CECILE MAIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Deterjen untuk keperluan binatu; Sediaan untuk menghilangkan rambut; antiperspiran [perlengkapan mandi]; krim tabir
surya; krim wajah; lilin obat menghilangkan rambut; masker rambut; sabun antiperspirant; sabun mandi; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2022032419
: 10/05/2022 11:39:58
:
: JOVIAL TIMIDIBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LONTAR TMR NO. 17A, RT. 010 RW. 006, KEL. TANJUNG DUREN UTARA,
KEC. GROGOL PETAMBURAN,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
14470
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: TARACO

540 Etiket

Halaman 110 dari 605

566

Arti Bahasa

: TARACO Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032420
: 10/05/2022 11:42:37
:
: Yunanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK Tengah Wetan RT 06 RW 05 Desa Bulung Kulon Kec. Jekulo Kab. Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fariha Beauty skincare
: Beauty berarti kecantikan cantik skincare berarti kosmetik perawatan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold White Brown
: 3
: ===deodoran untuk perawatan tubuh; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; sabun untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032421
: 10/05/2022 11:43:48
:
: PT. AUTORY MUDA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE ORCHID BINTARO NO. 3 JL. JOMBANG RAYA KOTA TANGERANG
SELATAN PROV. BANTEN , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau
: 28
: ===alat-alat olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2022032422
: 10/05/2022 11:50:23
:
: JOVIAL TIMIDIBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LONTAR TMR NO. 17A, RT. 010 RW. 006, KEL. TANJUNG DUREN UTARA,
KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
14470
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: TARACO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 111 dari 605

566

Arti Bahasa

: TARACO Merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 42
: ===Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur
dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Situs web; desain interior; desain
interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; hosting situs web; jasa desain interior dan eksterior; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032423
: 10/05/2022 11:53:13
:
: Dianyou Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 08M2, 19/F, Tairan Cangsong Building, Tairan 6th Road, Tian'an Community,
Shatou Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 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
: CM Inbath Remover dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Deterjen untuk keperluan binatu; Sediaan untuk menghilangkan rambut; antiperspiran [perlengkapan mandi]; krim tabir
surya; krim wajah; lilin obat menghilangkan rambut; masker rambut; sabun antiperspirant; sabun mandi; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032424
: 10/05/2022 12:01:41
:
: ANI MARYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SMP 18 SUKAMENAK I NO. 7 RT. 007 /002 KEL. MARGASARI, KEC. BUAH
BATU ,KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VERMOUTH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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
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;

740

Halaman 112 dari 605

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,
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
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mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan
yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan
keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat
Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam
berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun
(pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional;
Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu
(Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu;
Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi
tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu
yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir;
T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing;
T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi
sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang
terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik;
Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk
olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk
orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi
wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
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[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking;
celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch;
celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking;
celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita;
celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers
pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian);
dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk
kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs,
tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho;
gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat);
gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun
perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) nonjepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal];
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono];
haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala];
hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk
pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab;
jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut;
jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
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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 anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan;
pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian
bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup 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;
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penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk
melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk
keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk;
perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi
untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya
Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco;
ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak
tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek
sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit;
sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal
bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari
kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk
dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal;
sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan
kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
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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
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032425
: 10/05/2022 12:06:38
:
: PT. BIO INDO OPTIMA

540 Etiket

: Komp. Ruko Harmoni Mas Blok C No. 39RT. 005/009, Kel. Cimone, Kec. Karawaci,
Tangerang, , Banten
: 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
: BIO OIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, PUTIH
: 5
: ===Jamu; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kertas minyak mengandung
obat untuk tujuan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan diet tambahan dalam bentuk
bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Minuman 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; Obat-obatan (dalam bentuk jamu);
Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obatobatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma,
dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pencuci piring; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sirup yang mengandung obat-obatan
dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplemen
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak
ikan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; 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/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; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; antibiotik; antiseptik; bahan untuk penambalan gigi dan
impresi gigi; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; 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; farmasi; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapsul minyak cod-liver; kapsul untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk
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obat-obatan; kayu putih untuk keperluan farmasi; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim
ruam popok obat; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; lotion after-shave obat; lotion
penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion tubuh obat; 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; obat alergi; obat diare; obat
pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat tetes pereda batuk; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan
kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tradisional Cina; 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 pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan
untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih obat untuk kulit dan luka; penghilang bau ruangan semprotan; pengusir
serangga dalam sifat minyak lampu; penyegar ruangan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; permen untuk keperluan
medis; permen, obat; plester; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; 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; salep yang mengandung obat; sediaan chemico-farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi
antiepilepsi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan
multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit obat; sediaan untuk membuat minuman obat;
sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serat makanan; serum; serum antitoksik; sirup obat batuk; spons
yang diresapi dengan desinfektan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen minyak biji
rami; teh aromatik untuk penggunaan obat; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tonik
[obat-obatan]; vitamin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032426
: 10/05/2022 12:11:52
:
: PT HERBATAMA INDO PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Royal Gading Square Blok RG 10 No. 06, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta
Utara – DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
: 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
: HERBABEAUTE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Highlighter; 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 creambath; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Sabun; Sabun kosmetik;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Semprotan pelembab wajah; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; astringen
untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat
kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran;
foundation; gel penata alis; gel rambut dan mousse rambut; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; lulur kosmetik;
maskara; masker kecantikan; masker rambut; masker tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi dan garam mandi; minyak rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab
bibir; pelembab wajah; pembersih wajah; penghilang riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perona mata; pewarna rambut; sabun deterjen; sabun mandi; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan-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 rambut; serum kecantikan; susu kecantikan;
susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tonik rambut; wax rambut===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032427
: 10/05/2022 12:14:50
:
: MLT Animation Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: Room204,206Building4No.24Xinyi RoadLiwan DistrictGuangzhou Guangdong(CN).

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XIN QI BAO LONG ZHAN CHE (CHINESE CHARACTERS) & Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 28
: ===alat berkendara gelanggang; alat untuk game; bola untuk permainan; boneka mainan berkarakter; kartu perdagangan
untuk permainan; kendaraan mainan; mainan *; mainan pintar; mesin untuk latihan fisik; sepatu roda in-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032428
: 10/05/2022 12:20:04
:
: ANI MARYANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SMP 18 SUKAMENAK I NO. 7 RT. 007 /002 KEL. MARGASARI, KEC. BUAH
BATU ,KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VERMOUTH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

740

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
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
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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,
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
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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
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
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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],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
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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 barangbarang 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
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)
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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
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
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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
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
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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,
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
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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
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
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[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
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

Halaman 129 dari 605

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 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
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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,
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
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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
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
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dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa
untuk pihak lain; Pengadaan penjualan hewan ternak; 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 barangbarang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang 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, 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
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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 barang-barang; 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
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
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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
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
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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
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;
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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;
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
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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
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
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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
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
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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,
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
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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
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,
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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;
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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 (nonprofit 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
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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
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,
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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
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];
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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;
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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;
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
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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;
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032429
: 10/05/2022 12:24:17
:
: PT MAHOGRA MANAJEMEN INTERNASIONAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma BCA BSD City 2nd Floor Wing A Zone 3, Jl. Kapten Soebijanto
Djojohadikusumo, BSD City, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XBC SPORTECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Abu-abu, hitam
: 41
: ===Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Penyelenggara acara olahraga; layanan klub kebugaran dan
olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032430
: 10/05/2022 12:24:33
:
: Shenzhen Daosen Vaping Technology CO.,LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #501, Building B1,Quanzhi Zhihui Park,Ligang south Rd., Shajin St., Bao'an 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
: PUFF FLOW DAN LUKISAN
: PUFF = HEMBUS; FLOW = ALIRAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 34
: ===Penyangga rokok; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; asbak untuk perokok; filter rokok; kotak rokok;
pengabut untuk rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk
keperluan medis; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032431
: 10/05/2022 12:33:51
:
: Shenzhen Daosen Vaping Technology CO.,LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #501, Building B1,Quanzhi Zhihui Park,Ligang south Rd., Shajin St., Bao'an 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
: PUFF PLUS DAN LUKISAN
: PUFF = HEMBUS; PLUS = TAMBAH

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 34
: ===Penyangga rokok; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; asbak untuk perokok; filter rokok; kotak rokok;
pengabut untuk rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk
keperluan medis; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022032432
: 10/05/2022 12:34:33
:
: Achmad Fauzy

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Purnamasari No. 16, RT 014 RW 005, Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo
, Kota Madiun, Jawa Timur, 63111
: 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
: Smart Jet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===Alat anestesi (pembiusan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032433
: 10/05/2022 12:36:28
:
: ALGIE AHMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kubis IV no. 40 RT 005 RW 005, Kel. Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: alfa-med
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Distributor alat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032434
: 10/05/2022 12:38:06
:
: Muhammad Erwin Farosa

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pisang II No. 6B, RT/RW 002/013, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, 57143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COKLAT WA TINI WA ZAITUN "Pusat Coklat Buah Tin dan Zaitun"
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Ungu, Merah Muda, Kuning, Putih dan Hijau
: 30
: ===Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polongpolongan atau sayuran; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Madu zaitun; Makanan
beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacangkacangan dan buah kering (gula-gula); Sediaan berbahan dasar coklat; biji cokelat; biji-bijian olahan; buah (gula-gula); buah
kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat berisi ekstrak buah;
produk-produk berbahan dasar cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032435
: 10/05/2022 12:41:02
:
: Shenzhen Daosen Vaping Technology CO.,LTD

540 Etiket

: #501, Building B1,Quanzhi Zhihui Park,Ligang south Rd., Shajin St., Bao'an District,
Shenzhen
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: PUFF XXL DAN LUKISAN
: PUFF = HEMBUS; XXL = PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 34
: ===Penyangga rokok; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; asbak untuk perokok; filter rokok; kotak rokok;
pengabut untuk rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk
keperluan medis; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032436
: 10/05/2022 12:41:03
:
: PT RADIO SMART MEDIA UTAMA

540 Etiket

: Gedung Perintis Gramedia Lt. 5 Jl. Kebahagiaan No. 4-14, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
: Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medio by KG Media
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK; PURPLE; PERIWINKLE; BLUE
: 35
: ===Iklan secara online; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Periklanan online; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; jasa
periklanan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan periklanan dan manajemen penjualan; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; penyediaan ruang di Internet untuk
periklanan; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
periklanan, pemasaran, riset pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032437
: 10/05/2022 12:43:12
:
: PT RADIO SMART MEDIA UTAMA

540 Etiket

: Gedung Perintis Gramedia Lt. 5 Jl. Kebahagiaan No. 4-14, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
: Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medio by KG Media
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK; PURPLE; PERIWINKLE; BLUE
: 38
: ===jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal
dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan
koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); layanan
penyiaran situs web; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; 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; podcasting; streaming audio; streaming audio konten melalui jaringan komputer global; streaming dan live
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streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming data; streaming materi audio dan
video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi video di Internet; streaming video; transmisi elektronik
dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi podcast; transmisi
program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022032438
: 10/05/2022 12:44:35
:
: PT RADIO SMART MEDIA UTAMA

540 Etiket

: Gedung Perintis Gramedia Lt. 5 Jl. Kebahagiaan No. 4-14, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
: Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medio by KG Media
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK; PURPLE; PERIWINKLE; BLUE
: 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 hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel; layanan pengeditan audio dan video; layanan perekaman audio dan video; penyediaan informasi hiburan
tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, 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 podcast di bidang musik dan hiburan; produksi podcast; produksi podcast video; produksi
program audio===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032440
: 10/05/2022 12:58:49
:
: Edwin sasmita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perumahan Grand poris Blok AB5. No.2, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: massima
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 21
: ===Penjepit untuk menyajikan asparagus; Spons untuk keperluan rumah tangga; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] nonlistrik; ayakan untuk keperluan rumah tangga; garpu memanggang marshmallow; garpu saji; kotak pil [bukan untuk keperluan
medis]; kotak pil untuk penggunaan pribadi; layar percikan untuk penggunaan dapur; memeras botol; menggosok spons;
mortir dan alu kayu; mortir untuk penggunaan dapur; nampan makan; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari
logam mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; panci asparagus; panci masak logam; panci pai; panci portabel
dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci tumis; pembuka anggur; pencakar untuk keperluan rumah tangga;
pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan;
penggulung sushi; penjepit gula; penjepit sayur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan
untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga; piring sayuran; piring untuk
hidangan; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rel dan cincin handuk; rel handuk; rel handuk, bukan dari
logam mulia; sabut gosok; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; sandaran sendok; saringan [peralatan rumah tangga];
saringan untuk penggunaan dapur; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji;
sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga;
sikat gosok; spatula untuk menerapkan lilin panas [persiapan obat menghilangkan rambut]; spatula untuk menerapkan lilin
panas untuk menghilangkan rambut; spatula untuk penggunaan dapur; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk
digunakan dengan botol anggur; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; tikar sushi bergulir; tumbuk sayuran;
wajan; wajan non-listrik===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032441
: 10/05/2022 13:08:48
:
: INDRA FIRMANSYAH BAGJANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KPAD Sriwijaya XII No. 14, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40524
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH KOMPETENSI INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Jingga (Oranye), Coklat Muda (Tan)
: 35, 41, 42
: ===pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional===
===Jasa pelatihan; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan secara online;
Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian
gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar===
===Jasa Sertifikasi Profesi; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau
seseorang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032442
: 10/05/2022 13:09:39
:
: PT. ALAMI ORION AGROTAMA, PT. ALAMI ORION AGROTAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Imperium Lt 12, Jl. HR. Rasuna Said Kav. No 1 Setia Budi, Jakarta selatan
12980, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUMBUH SUBUR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar Merah dengan warna background Tulisan berwana putih dan tulisan TUMBUH SUBUR berwarna merah tua
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032443
: 10/05/2022 13:09:40
:
: PT Adi Jaya Montana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Kosambi Baru Blok A Ext 1 No. 43, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Binku
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik klip; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik
untuk membungkus bahan makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Tisu; Tisu kertas; bahan plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari
plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
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 pembuangan limbah hewan
peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk

740
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pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik
untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai;
kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich plastik; kertas tisu; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; 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
toilet; tisu wajah kertas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032445
: 10/05/2022 13:11:04
:
: Dewi Fhang

Alamat Pemohon

: Jl. ADHI KARYA NO.22 E. RT/RW 004/002. Kel. Kedoya selatan. Kec. Kebon Jeruk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Master Chic
: "Master Chic" hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Kuning
: 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; Layanan katering termasuk
layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet;
Layanan kedai makan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); katering
makanan dan minuman; kedai ayam goreng; layanan kafe dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu
di restoran; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan
yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032446
: 10/05/2022 13:11:59
:
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dian Elok Raya No.24, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata
: CLARENT Houseware
: Houseware - Sekumpulan Jenis Peralatan Rumah Tangga
: Kata "CLARENT" dalam Bingkai Kotak Background Warna Hitam, kata "Houseware" dalam Bingkai Kotak tanpa warna
Background
: 20
: ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alas tidur
atau alas ganti popok; Bahan pembungkus makanan Jepang [Kyogi]; Bak bukan dari logam; Balaksuji; Bale-Bale; Balon iklan;
Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal Korea
(Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau
keperluan bedah]; Bantalan kasur; Barang iklan yang dapat digembungkan; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok
cermin; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet; Bungs, bukan dari logam; Cepuk Dari
Kayu; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi
yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dipan; Divan anyaman; Divan bambu; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan
televisi; Elemen pembuka dan penutup yang dapat dipergunakan untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan
bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen
penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang
diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk
digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk-produks kemasan dan pengemasan;
Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium;
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Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture
untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; Gading [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum
dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Gading palem; Gagang perkakas bukan dari logam; Gantungan Jas; Gantungan kostum;
Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong bukan dari logam; Gerobog; Jendela dalam yang tidak tembus pandang
(mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah;
Karang [tidak dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan
dari logam; Katup plastik, tidak termasuk elemen mesin; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur;
Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Keranjang bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti; Kereta makanan
(perabot); Keset untuk bayi; Kipas angin tangan; Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan
plastik untuk coran logam; Kotak penyimpanan (furnitur); Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian];
Kunci bukan dari logam; Kunci, non-elektrik, bukan dari logam; Kursi aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api
unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; 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; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel;
Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi
putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Laci pakaian; Leher angsa pipa buang dari
plastik; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari
hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari
logam; Lemari rias; Lemari sayur aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan
Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lilin gipsa atau
plastik; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Lonceng angin; Lumbung
padi (bangunan); Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian
dikerjakan]; Meja aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat
disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli;
Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di
lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika /
gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Mimbar; Mur,
bukan dari logam; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Pajangan; Paku, pasak, mur, sekrup, paku payung, baut,
paku keling dan kastor, bukan dari logam; Panai (Nampan Dari Kayu); Panggung ganti bayi; Papan gantung [Papan pasak
dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Papan memori Perancis; Papan
nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Patung kayu; Patung plastik; Patung plester; Patung-patung yang terbuat dari
kayu; Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Penerima debu untuk penajam cakar
untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai; Penghalang difungsikan untuk terhindar
dari bersin (partisi); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk mencegah jatuhnya furnitur; Penutup
pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Penyekat ruangan (Partisi); Perabot rumah
tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan
rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengakapan tempat tidur
bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Perlengkapan
tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Peti untuk
menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari logam mulia; Pintu berhenti berbentuk binatang, bukan dari logam
atau karet; Pintu untuk perabot; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Prabot; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak
penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Rak-rak
untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Reservoir, bukan dari logam atau dari bata; Ring, bukan dari logam, bukan dari karet
atau serat vulkanisir; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari logam; Rotan [bahan belum dikerjakan atau
dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sampel makanan model buatan terbuat dari plastik; Sandaran kaki untuk digunakan pada
toilet gaya barat; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan
tempat tidur); Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]; Simpai tong bukan dari logam; Sisipan berulir, bukan logam;
Sofa dinding; Sulangkring (Kayu Besi); Tabel konferensi; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk
bayi; Tempat duduk; Tempat hewan peliharaan dengan roda yang dapat dipindah-pindah; Tempat payung; Tempat tidur
(bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tempayan (Gentong); Tenong (Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan
pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela; Tirai jendela
dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; Troli untuk
komputer; Ujung ranjang; Vas (Jambangan); Wadah dari plastik untuk kemasan; Wadah kemasan industri dari kayu, bambu
atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; Wastafel kamar mandi dengan tambahan alat pencuci kaki; alangalang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alas, bisa dilepas, untuk bak cuci; alat kelengkapan
furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan jendela, bukan dari logam; alat kelengkapan peti mati, bukan dari logam; alat
kelengkapan pintu, bukan dari logam; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; alat peti plastik, kosong;
alat untuk membantu bayi berjalan; amber kuning; angka lilin; angka plat nomor; anyaman jerami; arca (patung-patung) dari
kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan
pelapis bagasi dari plastik; bak kayu; bak mandi dan gagang tangan shower bukan logam; bak plastik; baki keyboard
komputer; baki, bukan dari logam *; baling-baling cuaca, bukan dari logam; balon iklan; bangku [furnitur]; bangku berkemah;
bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku kamar mandi; bangku kerja; bangku lapangan golf;
bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam;
bangku teras; bangku untuk bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik;
bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal bean bag;
bantal beraksen; bantal berbusa; bantal busa memori; bantal dacron; bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang,
bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan
di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hias; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal
menyusui; bantal penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk
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keperluan medis atau keperluan bedah]; 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; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi;
bantalan terasa untuk kaki furnitur; barang anyaman; basis tempat tidur dipan; batang gorden; batang pakaian; batang tangga;
batang tirai untuk kamar mandi; batu ambar; baut jangkar, bukan dari logam; baut pintu, bukan dari logam; bayi guling; benda
publisitas tiup; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin; bendabenda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; bentuk tubuh seukuran
manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur; berdiri bunga
ritual; berdiri pelana; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas;
bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai tempat tidur; bingkai tempat
tidur dari logam; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks pengaman; boks perjalanan; boks untuk bayi;
boneka; boneka burung; borgol plastik dalam sifat strip plastik untuk melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari
logam; brankas daging; buah kakao kosong dari plastik; buaian; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel;
buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual terpisah; buluh, tidak bekerja
atau semi-bekerja; bumper buaian, selain sprei; butsudan [mezbah keluarga Budha]; byoubu [Layar partisi lipat oriental];
cabinet [perabot]; carrycots; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin genggam
[cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin kompak pribadi; cermin loker; cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin
toilet; cetakan furnitur; cetakan plastik untuk membuat sabun; cetakan plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi
komersial; cetakan plester untuk pengecoran bahan keramik; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh];
cincin split, bukan dari logam, untuk kunci; cincin tirai; cincin tirai dari logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam;
coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; colokan [pena], bukan dari logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau
karet; colokan untuk bak mandi dan bak cuci bukan dari logam atau karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet;
colokan untuk pancuran, bukan dari logam atau karet; counter [meja]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dekorasi kue
dari plastik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dekorasi plastik untuk bahan makanan; dekorasi plastik untuk
kue; dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam; dispenser handuk, tetap,
bukan dari logam; display berdiri kardus menjadi furnitur; display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans; divans
dari plastik; divans of reed; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin; dudukan display dari logam; dudukan mesin, bukan
dari logam; dudukan tong, bukan dari logam; engsel jendela, bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam; engsel pintu,
bukan dari logam; engsel tali, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan jendela;
escutcheons non-logam; etalase; etalase untuk barang dagangan; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur model [ornamen]
terbuat dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur model [ornamen]
terbuat dari plester; finial jendela dekoratif; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur
bean bag; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari
baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca;
furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang;
furnitur logam; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur
modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang
tamu; furnitur seksional; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam;
furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur
teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur terbuat dari rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk
berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam
ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu;
furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot
rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gabus untuk botol; gading, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gagang pintu dari gerabah;
gagang pintu dari kayu; gagang pintu dari plastik; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; gagang sapu,
bukan dari logam; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture];
gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan
selang, bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian;
gelang identifikasi dari plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit;
gelas cheval; gelas menarik; gembok selain elektronik, bukan dari logam; gerabah menarik; gerbang anjing dari logam
[perabot]; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; gerbong makan malam
[furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual [furnitur]; gerobak menara logam
beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak teh; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling
berbusa; guling dacron; guling latex; gulungan gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan
kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan selang kebun yang dioperasikan dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan
dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hewan model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat
dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat dari plastik; hewan model [ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk
makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu dari mutiara; ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; jemuran; jemuran
aluminium; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerami barley, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk
anyaman; jerami gandum, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerigen, bukan dari logam; kabinet;
kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum;
kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kait gelas, bukan dari logam;
kait handuk, bukan dari logam; kait menjadi item kecil dari perangkat keras non-logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait
pintu, bukan dari logam; kait tirai; kait tirai mandi; kait topi, bukan dari logam; kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam,
untuk gantungan pakaian; kaki kursi; kaki untuk furnitur; kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang anjing; kandang
portabel; kandang untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapstok-kapstok
untuk pakaian dari besi; kapsul [wadah non-logam]; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari plastik;
kapsul kopi ginseng kosong dari plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh plastik
kosong; kapsul waktu, bukan dari logam; karang belum jadi; karang mentah; karton telur plastik untuk penggunaan komersial;
karya seni anyaman tangan yang terbuat dari bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit
kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni
yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam;
kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur
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busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur
lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk
penggunaan rekreasi; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi;
kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik
yang dioperasikan secara manual, selain dari bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain bagian mesin;
katup, bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari kayu atau
plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa pengikat; kerah, bukan dari logam, untuk pipa pengikat; kerai;
kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kerai jendela dalam ruangan dari kertas; kerai untuk jendela mobil; keran, bukan dari
logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; kerang; kerang tiram; kerang, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang bayi; keranjang belanja supermarket
genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang memancing; keranjang roti tukang
roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang, bukan dari logam; kereta penyajian teh;
keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas untuk penggunaan pribadi, non-listrik;
klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem kabel, bukan dari logam; klem pipa dari plastik; klem pipa, bukan dari
logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; klip kabel dari karet; klip kabel plastik; klip kabel, bukan dari
logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa plastik; klip pipa, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip,
bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi kneeler dan kursi untuk berkebun; kontainer pengiriman kayu; kontainer
pengiriman plastik; konter display; konter penjualan; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong;
kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, dijual kosong; kotak alat,
bukan dari logam, kosong; kotak bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak
bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu dekoratif; kotak kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik;
kotak pegas; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak
peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari kayu; kotak
surat dari plastik; kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kue toppers plastik; kulit penyu; kunci pegas nonlogam; kunci plastik; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kunci, selain listrik,
bukan dari logam; kuning amber; kursi; kursi tumpuk; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean
bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi
direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi
drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi
bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel;
kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di
kamar mandi; kursi santai; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi
untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan dari logam;
kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label
bagasi dari plastik; label perekat plastik; label plastik; laci; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi
kamar mandi [perabot]; laci menarik gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik,
bukan dari logam; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri; layar terbuat dari buluh [furnitur];
layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; layar untuk perapian
[furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari
berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari
handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari
komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam;
lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari
termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis; lengan kabel non-logam;
lengan penjepit bukan dari logam; liner tenggelam; loker; lonceng angin [dekorasi]; mantel; matras kantong tidur untuk
berkemah; mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meja; meja anak TK/Paud;
meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat
dari kayu; meja dari logam; meja gambar; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja
kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja mosaik; meja
pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja
teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; memantul
buaian; memperluas lengan, bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang pengukur, bukan dari logam,
untuk gerbong kereta api; memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam; menatap bola; mengubah
tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil model skala [ornamen] dari plastik;
mobil model skala [ornamen] dari plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester,
plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari lilin; model [ornamen] terbuat dari
plastik; model [ornamen] terbuat dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari lilin; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plester; model mobil
[ornamen] terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari plastik; model mobil
[ornamen] terbuat dari plester; model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari plastik; model
mobil miniatur [ornamen] dari plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plastik; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model skala [ornamen] dari plastik; model
skala [ornamen] dari plester; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen]
lilin; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; nightstands; nomor rumah, bukan dari logam, tidak bercahaya; onigaya hay
[bahan mentah atau sebagian dikerjakan]; ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen
[patung] terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam
bentuk miniatur yang terbuat dari plastik; ornamen liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik,
selain ornamen pohon; ornamen pesta dari plastik; ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan
pohon Natal; ornamen yang terbuat dari plastik; paket hadiah hiasan yang terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam;
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palang pintu, bukan dari logam; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan display; papan kayu; papan
kayu atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam; papan nama dari
plastik; papan nama plastik; papan presentasi; papan rak untuk mesin tik; papan skor untuk olahraga, selain mekanik atau
listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor
bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun, bukan dari logam; pasak sepatu dan pasak sepatu, bukan
dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pasak tenda, bukan dari logam; patio furniture dari kayu; patio furniture dari
logam; patio furniture dari plastik; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung kayu;
patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung resin; patung tulang; patung tulang atau gading; patung vinil; patung
yang terbuat dari plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu, lilin,
plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik; patung-patung plester; patung-patung
resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-patung yang terbuat dari plester;
pegangan bak mandi, bukan dari logam; pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegangan bathtub, bukan dari
logam; pegangan jendela dari kayu; pegangan jendela dari plastik; pegangan jendela dari porselen; pegangan jendela, bukan
dari logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan shower kamar mandi bukan dari logam; pegangan tangan
bukan logam untuk bak mandi dan shower; pegas pintu non-logam; pegas pintu, bukan dari logam, bukan listrik; pegas tempat
tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik; pegas untuk mesin cuci (plastik); pelampung, bukan dari
logam; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat
jari, bukan dari logam; pelat nomor balap sepeda, bukan dari logam; pelat nomor non-logam; pelindung bumper untuk boks
bayi; pelindung bumper untuk boks bayi, selain seprei; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pelindung bumper untuk
perabotan; pemasangan sikat; pemegang cetak biru [furnitur]; pemegang gabus anggur; pemegang gorden, bukan dari bahan
tekstil; pemegang kayu untuk papan nama; pemegang plastik untuk papan nama; penahan buku; penanda tanaman dari kayu;
penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang jendela, bukan dari logam; pengencang pintu, bukan dari
logam; pengetuk pintu, bukan dari logam; pengikat gorden; pengiriman dan kotak penyimpanan plastik; penunjang buku;
penutup botol, bukan dari logam; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur
yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah;
penutup rel boks dipasang; penutup tas, bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup,
bukan dari logam, untuk wadah; penyelenggara laci; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai;
perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; 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 dapur; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas
popok kotor; peti; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari logam, kosong; peti furnitur; peti kayu; peti kayu
atau plastik; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu; peti mati paus; peti mati pemakaman; peti mati
penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari logam; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu,
anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala kolom
kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari
plastik; piala plastik; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pin pasak, bukan dari logam; pintu berhenti dari plastik; pintu
berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; pita identifikasi, bukan
dari logam, untuk sistem pengumpulan darah; pita kayu; plak dinding terbuat dari plastik atau kayu; plakat dari kayu atau
plastik; plakat plastik; plat bentuk L dan plat kenegaraan bukan dari logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi
kendaraan, bukan dari logam; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; platform ganti popok [serbet] yang dipasang di
dinding; playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino kosong dari plastik; polong kopi
barley kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong; porselen menarik; potongan
tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; prasmanan; produk anyaman rotan; pusat hiburan [furnitur]; rak;
rak [perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot]
bukan dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak
buku; rak dari logam; rak dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu
[perabot]; rak kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak
majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing;
rak pelana; rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk
kayu bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak
penyimpanan untuk papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran
fisik; rak penyimpanan untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan
untuk peralatan ski dan olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak pistol yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak
tongkat baseball dan softball; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan
wajan; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk
rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rambu-rambu bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk
memijat; rantai, bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; rol gorden; rol plastik untuk pintu garasi;
rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; rumah burung; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; rusa jantan;
sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan
dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari logam; sarang lebah; sekrup
pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; selubung botol dari kayu; shims, bukan dari
logam; singkatan dari mesin hitung; sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai
pelapis wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan untuk
memfasilitasi gulungan gulungan; slider furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik;
sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub golf [furnitur]; stan
tampilan; stand display kostum; strip borgol plastik; sumbat botol, bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat kayu untuk
wadah kemasan industri; tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel drop-leaf; tabel kartu; tabel konsol; tabel trestle; tabung nonlogam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong; tabung pemeras plastik, kosong; tabung plastik; tabung plastik yang bisa
dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik untuk ternak; talenan [tabel]; tambatan pelampung, bukan dari logam;
tampilan tabel; tanda-tanda plastik tiup; tanduk; tangga [tangga], bukan dari logam; tangga dari kayu atau plastik; tangga,
bukan dari logam; tangga, bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk
keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga;
tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik; tangki
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air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan air,
bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan
cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau
dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tank,
bukan dari logam atau dari batu; tarikan keramik; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk laci; tarikan keramik
untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas, porselen atau gerabah; tarikan laci dari
plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan
pengganti untuk semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam; taruhannya, bukan dari logam, untuk tanaman atau pohon;
tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik Paskah yang dicetak; tempat cuci
tangan; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi
mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur bayi; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan
menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat
tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur
pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat
tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk bayi;
tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi jerami; tepi
plastik untuk perabotan; tetap baut, bukan dari logam; tiang bahu [kuk]; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang
bukan dari logam; tiang tenda, bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar kantong tidur; tikar
tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tirai (perabot);
tirai bambu; tirai dalam ruangan; tirai indoor berpalang untuk windows; tirai indoor bilah; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela;
tirai jendela (interior); tirai jendela dalam ruangan; tirai jendela dalam ruangan (bernuansa); tirai jendela dalam ruangan
[perabot]; tirai jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari
tekstil; tirai jendela dalam ruangan terbuat dari logam; tirai jendela dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai jendela indoor dari
anyaman kayu; tirai manik-manik untuk dekorasi; tirai venesia; tirai venesia interior; tirai venesia internal; tokoh terbuat dari
rotan; tombol kaca; tombol keramik; tombol-tombol kayu; tombol-tombol plastik; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur;
tong, bukan dari logam; tongkat kayu; tongkat sepatu, bukan dari logam; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trestles
[perabot]; trim jendela, bukan dari logam; trim laci, bukan dari logam; trim pintu, bukan dari logam; troli [perabot]; tulang
hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
belum dikerjakan; tumpuan kaki; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup kayu untuk wadah kemasan
industri; tutup plastik; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; ukiran kayu; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit
dinding [furnitur]; unit laci; unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran,
display dan partisi; unit panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi; unit rak; wadah bambu anyaman
tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu anyaman
tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah obat plastik untuk
penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah pengemasan
kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan
komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah
transportasi dan penyimpanan untuk aromatik, bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan,
transportasi]; wadah, bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar
cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah,
bukan dari logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan dari logam, untuk transportasi; waduk air hujan, bukan dari
logam atau dari batu; whalebone, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; workstation memiliki permukaan kerja multi guna
untuk digunakan dalam berbagai bidang; zabuton [bantal lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah
gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032447
: 10/05/2022 13:12:30
:
: I Wayan Gde Suadnyana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Sampalan No.45, Kabupaten Klungkung, Bali, 80761
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Wira Tour
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hijau, Biru
: 39
: ===jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penjualan tiket kendaraan
darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan
paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; melakukan perjalanan wisata
wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; mengatur
transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari
paket liburan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk
perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan wisata; penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling di
Pulau melalui situs web===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032448
: 10/05/2022 13:13:39
:
: TATANG SUTISNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN TANJUNGSALEP, RT/RW: 003/001, JATIMULYA, COMPRENG, KAB.
SUBANG, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41258
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUNAMAWAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU; MERAH; HITAM
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032650
: 11/05/2022 11:16:24
:
: DEWI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PULO INDAH II NO. 10, RT/RW 001/008, KEL. DURI KOSAMBI, KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PET DELIGHT
: Pet = Hewan Peliharaan; Delight = Sukacita, Kesenangan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oren, Abu-Abu, Coklat
: 35
: ===Jasa penjualan eceran secara 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 lakilaki, 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; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa grosir
yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; 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; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan
hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan;

740
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layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; minimarket; perdagangan barang; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032652
: 11/05/2022 11:21:07
:
: Seng Hi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rajawali Selatan VIII No. 1, Rt. 010-Rw. 002, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec.
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK BOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu abu, hitam, putih
: 14
: ===Gelang jam dan gelang; Jam dan arloji; 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; Kotak-kotak untuk jamjam; Mesin jam dan mesin jam tangan; bagian komponen jam tangan; jam; jam dan bagiannya; jam dinding; jam listrik; jam
tangan; jam tangan digital; jam untuk kendaraan bermotor; rantai jam tangan; stopwatch; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032653
: 11/05/2022 11:24:25
:
: ANTONIUS KEVIN WIBOWO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH MAS MANSYUR 59, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Resep Warisan Si Oma
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, PINK, PUTIH , HIJAU
: 29
: ===ayam bumbu beku (frozen) siap saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032654
: 11/05/2022 11:25:35
:
: PT. GAMA BAKTI WAHANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jembatan Baru UGM No. 01, Pogung Kidul, RT 01 RW 049 Sinduadi, Sleman, DI
Yogyakarta 55284, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARAKE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TERDAPAT WARNA MERAH DAN HITAM
: 2, 7
: ===toner dan kartrid toner (diisi) semuanya untuk mesin fotokopi, printer digital, printer komputer, printer laser, printer format
yang lebih besar, printer barcode, dan printer digital multi-fungsi yang menggabungkan fungsi penyalinan dan/atau pemindaian
dan/atau faks===
===Mesin potong dan finishing; mesin cetak digital===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032655
: 11/05/2022 11:31:35
:
: PT SANGGAR JAYA ABADI

540 Etiket

: Jl. Raya Rancaekek KM 24,5 Kawasan Industri PT Dwipapura Abadi, Desa
Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, 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
: SANGGAR JAYA ABADI dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Perak, abu-abu
: 6
: ===Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Bahan penguat pipa dari logam; GELANG PIPA API DARI LOGAM; Gelang
pipa-api dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Katup pipa
air dari logam; Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Klem dari logam untuk pengikat pipa; PIPA TEKANAN ATAS DARI
LOGAM; Penyalut pipa dari logam; Pipa aluminium; Pipa baja; Pipa besi; Pipa buang dari logam; Pipa cerobong dari logam;
Pipa dan tabung dari logam; Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa talang dari logam;
Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa tembaga yang disalut dengan isolator panas; Pipa-pipa dari logam; Sambungan dari
logam untuk pipa; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak; TIANG LAMPU BESI COR; Tiang dari logam; Tiang iklan
(dari logam); Tiang logam (struktur) dari logam; air-pipa logam; alat kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; bercabang
tabung logam untuk jaringan pipa; berputar persimpangan dari logam untuk pipa; dinding kait logam untuk pipa; fitting logam
untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk pipa kaku; katup logam untuk mengendalikan aliran gas di
pipa; kerah pipa logam; klem pipa logam; klip pipa logam; koneksi logam untuk pipa logam, tabung dan casing di industri
minyak dan gas; konektor logam untuk pipa; konektor pipa logam; kopling dan sendi dari logam untuk pipa; kopling dari logam
untuk pipa; manifold logam untuk jaringan pipa; mawar menjadi alat kelengkapan pipa logam; mendukung pipa logam;
perlengkapan pipa logam; perpipaan logam; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja
dan titanium; pipa baja; pipa baja dan tabung; pipa bercabang logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari
paduan baja dan titanium; pipa besi cor; pipa dan alat kelengkapan yang dilapisi logam; pipa dan tabung logam; pipa drainase
logam; pipa hollow; pipa kaku logam; pipa logam; pipa logam dan perlengkapannya;; pipa logam untuk membangun; pipa
logam untuk transfer cair dan gas; pipa logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa mendukung
terisolasi dari logam; pipa saluran pembuangan logam; pipa stainless; pipa tembaga; pipa tembaga yang dilapisi plastik; pipa
tembaga yang disalut dengan bahan berbusa polietilena; pipa tembaga yang disalut dengan karet; pipa tembaga yang
terisolasi; pipa underdrainage logam; pipa yang terbuat dari besi yang dilapisi oleh lapisan Poly Tetra Fluoro Ethylene untuk
mengaliri media yang bersifat asam; pipa-pipa baja; saluran logam untuk jaringan pipa gas; sambungan bercabang dari logam
untuk pipa; sambungan logam untuk pipa; sambungan pipa dari logam; selang logam untuk pipa digunakan; sendi dari logam
untuk pipa; sendi ekspansi logam untuk pipa dan ducting; siku dari logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa fleksibel; siku
dari logam untuk pipa kaku; siku dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; tenda tiang
logam; tiang bendera genggam logam; tiang pagar logam; tiang-tiang baja; tiang-tiang logam; tubing dan tubing kopling dari
logam untuk menggabungkan dan mengakhiri pipa; utilitas tiang logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032656
: 11/05/2022 11:34:30
:
: BUMD SUBANG SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Bumi Abdi Praja No. 01 RT 057 RT 016, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SS (BUMD SUBANG SEJAHTERA)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA DASAR UNGU, TULISAN KUNING EMAS
: 22
: ===karung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032657
: 11/05/2022 11:36:47
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur,
Kota Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASTER WHEY BURN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Gold
: 5
: ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH
tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman stamina
yang mengandung obat; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Protein untuk
suplemen diet; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan nutrisi;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman elektrolit untuk keperluan
medis; minuman obat; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman yang
diperkaya vitamin untuk keperluan medis; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet untuk konsumsi
manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi
mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi cair; suplemen protein untuk manusia; suplemen
tambahan nutrisi dan diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032658
: 11/05/2022 11:38:19
:
: THEUBEAUTY.COM, LLC

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 3737 ORTEGA BOULEVARD JACKSONVILLE
FL 33210, UNITED STATES OF AMERICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marolita Setiati
: PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, putih
: 3
: ===Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan;
serum mata; serum wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032659
: 11/05/2022 11:43:10
:
: UMI RASYIDA

Alamat Pemohon

: JL JOYO BOYO II/15 TEPUS, RT/RW 004/011, KEL. SUKOREJO, KEC. NGASEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZURAYYA
: Hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange 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; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim

740

540 Etiket

, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
740

Halaman 180 dari 605

muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; 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-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; lotion kulit pelembab [kosmetik]; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032660
: 11/05/2022 11:50:07
:
: Thomas Tandoyo Tan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Dharmahusada Indah A23 Kelurahan Mojo , Kota Surabaya, Jawa Timur,
60285
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL-MAJALI
: AL-MAJALI = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Kuning - Merah - Putih
: 24
: ===Kain sarung; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122022032661
: 11/05/2022 11:53:16
:
: NUR BAITI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL ALALAK UTARA KOMPLEK GEMILANG RAYA 2 RT 009 RW 001, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAMIELA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Jingga dan Hitam
: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar tepung; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar
gandum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032662
: 11/05/2022 11:58:06
:
: Ahmad Risyad

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Lawu Blok J No. 286 Megapolitan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Rolet

740

540 Etiket

Halaman 181 dari 605

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Senyawa wewangian; Wewangian untuk
penggunaan rumah tangga; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes,
parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; eau de parfum; eau de toilette; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; ionone [wewangian]; 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;
mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; potpourris [wewangian];
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; sumbu diresapi dengan
wewangian untuk kamar wewangian; 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
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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032663
: 11/05/2022 12:01:50
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur,
Kota Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASTER WHEY BURN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Gold
: 29
: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar
protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman
susu cair; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam
laktat; Suplemen makanan kesehatan mengandung ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Susu dan
produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang
diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, produk susu dan
pengganti produk susu; makanan olahan di kelas ini yang mengandung suplemen tambahan nutrisi dan diet; minuman
berbahan dasar susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau
teh; produk nutrisi olahraga berbasis susu; protein susu untuk konsumsi manusia; protein whey; susu bubuk*; susu cair atau
susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; whey bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032664
: 11/05/2022 12:03:24
:
: Fredy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cibogo Kulon, RT 003/RW 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SVAROV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam dan emas
: 3

740

540 Etiket

Halaman 182 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Batang kondisioner; Bibit parfum; Bubuk sampo; Cairan Esensi;
Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel pelembab kulit; Hyaluronic
serum; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim pelembab kulit beraroma; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; 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); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up;
Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion tanpa obat untuk
rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar ultraviolet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pelembab kulit; Minyak, krim dan losion untuk kulit; 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 dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pencuci tangan dengan bahan dasar
sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit nonobat, pembersih kulit, krim kulit; 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, 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 tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaansediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum
untuk keperluan kosmetik; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner; 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; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat;
barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; batang kondisioner rambut padat; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk sabun; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk
parfum; 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]; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; 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
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;
krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah
bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; 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 sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion untuk tubuh; losion
untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion
berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion nonobat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut
tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat
kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker pelembab kulit; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma;
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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;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pencuci tubuh (sabun) bayi; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; 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; 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; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan fumigasi [parfum]; 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; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [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; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir
surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner 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; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J042022032665
: 11/05/2022 12:06:26
:
: LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (LAM RIAU)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro No. 39, RT. 002/RW. 002, Kel. Suka Mulya, Kec. Sail, Kota
Pekanbaru, Riau, 28133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (LAM RIAU)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING KEEMASAN, MERAH, PUTIH, HIJAU MUDA
: 45
: ===Organisasi sosial kemasyarakatan===

740

540 Etiket

Halaman 184 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032666
: 11/05/2022 12:08:19
:
: HIMAWAN NATAWIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KH.AHMAD DAHLAN NO.20, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NYONYA MANEES NOGULA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, ORANYE, MERAH MUDA, COKLAT
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk menjaga kesehatan hati;
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); jamu dalam bentuk
kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tradisional; ramuan jamu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032667
: 11/05/2022 12:08:46
:
: INTAN PUSPASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rusunawa Rawa Bebek Jln Inpeksi Banjir Kanal Timur Kel. Pulo Gebang Kec.
Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RBK Roti Bakar Kukus
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Pink Hijau
: 30
: ===Panettone (roti manis); Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; Roti
tawar manis; adonan puff pastry (roti); adonan roti; kulit pastry puff (roti); pane carasau [roti datar]; pretzel [roti berbentuk
simpul]; quesadillas [roti isi]; rhubarb pies (roti pai); roti bun kukus dengan isian; roti dan roti bun; roti goreng; roti gulung; roti
kukus; roti pita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032668
: 11/05/2022 12:09:11
:
: HAPSARI PUSPORINI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JANTIREJO RT 003/015 SONDAKAN , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata
: TRANS AVIA AIRLINES & CRUISE CENTRE
: Trans Avia Lembaga Pendidikan Penerbangan dan Kapal Pesiar
: biru tosca untuk kata Trans dan hijau tosca untuk kata Avia, garis tosca dibawah tulisan Trans Avia dan dilanjutkan keterangan
tulisan berwarna hitam Airlines & Cruise Centre
: 41
: ===Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Sekolah
Penerbangan; layanan pelatihan simulasi penerbangan===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032669
: 11/05/2022 12:14:35
:
: GABRIELE SERAPHINE PRAWIRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL GADING ELOK UTR 1 FE 2/12A, KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru muda, biru langit
: 9
: ===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; Platform berbasis website
dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer yang berhubungan
dengan perihal keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer
untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global;
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 yang
dapat diunduh; 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; server internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D122022032670
: 11/05/2022 12:15:11
:
: SRINATUN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL A YANI RT 007 RW 003, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70883
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURAZZAKAWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru, Hitam dan Putih
: 29
: ===Abon ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D122022032671
: 11/05/2022 12:28:22
:
: MERRY IRAWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp Permata Indah RT. 08, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alfairaz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 24
: ===Kain Batik; Kain sasirangan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032672
: 11/05/2022 12:30:26
:
: Anggraini Datunsolang, Amd.Keb

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UPAI Rt.08 RW.03, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota
Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, 95714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mantulita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Magenta
: 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 pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
padat untuk wajah; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cat alis; Deodorant stick; Fondation yang
lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; 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
tabir surya; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Larutan pembersih muka; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV;
Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak,
krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih untuk badan; Pemerah
bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk
perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus
makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah
berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat; Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; alis palsu perekat diri; ambergris [parfum]; antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahanbahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm cukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi
atau diresapi; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batu cukur
[astringen]; 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 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 cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan pembersih; cat krom; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat
wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk
kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens pemutih; esens
tubuh; esens wajah; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; 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 pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan;
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gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit;
kain dan kertas abrasif; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur
untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas
untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama
terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner kuku; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik bermain anakanak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim aftershave (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
cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit 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 pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur;
krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tubuh; 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 untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit
mengklarifikasi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion 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 pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus
krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan, 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 untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit;
masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker
tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan
kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah memurnikan arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial
aromatik; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
penyamakan matahari; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum cair; parfum untuk keperluan industri;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir untuk sandblasting; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung
obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil
untuk bibir; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona pipi; 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; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pengelupas

Halaman 188 dari 605

untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit;
produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; 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 loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun pelana; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan cukur; sediaan dalam
bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan 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 make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; 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 mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; 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 kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal 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 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; sediaansediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; selftanning lotion [kosmetik]; 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 jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; 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 untuk penggunaan kosmetik; topeng kulit kepala; tubuh yang tidak berobat meresap; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna jenggot; warna pipi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Alamat Pemohon

: D122022032673
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: HENY ARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MALKON TEMON GG KAYUH BAIMBAI NO 4 RT 023 RW 002, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70122
:
:
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QuWin
: Tidak Ada Terjemahan
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Orange
: 29
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730

Nama Pemohon

: Ludo Studio Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 2, 282 Wickham Street, Fortitude Valley Queensland 4006,AUSTRALIA
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
: Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru tua, Biru Muda, Kuning, Merah
: 16, 18, 3, 21, 24, 9, 41, 25, 28
: ===Gambar kalkir [dekalkomania]; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Potongan kartun; Tisu kertas;
alas kertas meja; alat tulis; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; album foto; bahan pengajaran dan pengajaran; baki cat;
bendera hiasan kertas; blok pencetakan; buku; buku alamat; buku catatan; buku harian; buku kegiatan; buku komik; buku
pencatat [alat tulis]; buku tempel; bungkus kado plastik; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna;
decalcomania; dekorasi pesta dari kertas; desain bordir [pola]; foto-foto; kalender; kantong kado dari kertas atau plastik;
kanvas untuk melukis; kartu bertuliskan salam universal; kartu dagang; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu pos;
kartu-kartu; kotak hadiah dari kertas; krayon; kuas cat; majalah-majalah; map; novel grafis; palet untuk pelukis; pengorganisir
pribadi; perangko; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; pola menjahit; pola rajutan; poster; publikasi
tercetak; stensil; stiker; tag hadiah dari kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan karton; tatakan meja; tempat pena dan
pensil; undangan cetak===
===Dompet; Tas-tas; bagasi; dompet; koper; koper dan tas bepergian; kulit; kulit dan imitasi kulit; payung dan payung
matahari; ransel; tas===
===Minyak essensial; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Perlengkapan mandi; Sediaan toilet tidak mengandung obat;
bedak talek; busa mandi; cat wajah; deodoran untuk penggunaan pribadi; gel rambut; kayu wangi; kosmetik; krim; losion;
minyak Kolonyo; parfum; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun mandi cair; sabun-sabun; sachet parfum;
sampo; sediaan mencuci rambut; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan rambut; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan untuk
membersihkan gigi===
===Kendi; Piring; Tatakan gelas, bukan dari kertas; baki penyajian; barang pecah belah, porselen dan gerabah; botol; botol
insulasi; botol terisolasi*; cangkir telur; cincin serbet; gelas kertas; kotak makan siang; kotak sabun; kuas *; menyimpan guci;
mug; ornamen cina; ornamen keramik; patung-patung [patung] dari porselen, terra-cotta atau kaca; pemegang serbet, bukan
dari logam mulia; peralatan (alat makan); peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; piring kertas; sikat gigi; sisir dan spons; tankards; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tembikar; tempat lilin;
wadah minum; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan domestik===
===Handuk; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; bahan linen untuk alas tidur; coaster tekstil; gorden;
handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kantong tidur; linen rumah tangga; linen tempat
tidur dan meja; penutup sofa; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut penutup; seprei; spanduk tekstil; sprei; tikar meja
renda, tidak terbuat dari kertas===
===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; CD; DVD; Film dan gambar animasi
yang dapat diunduh; Film yang dapat diunduh; Kacamata 3D; Kartu USB; 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;
Program permainan interaktif; Video game; alas mouse; aplikasi seluler yang dapat diunduh; bantalan lutut untuk pekerja;
brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; grafik yang dapat
diunduh untuk ponsel; helm; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pengaman; kartun animasi; kartun
animasi yang dapat diunduh; kaset audio dan pita kaset; koran elektronik yang dapat diunduh; kotak kacamata; lembaran
musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lensa kacamata; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; media yang
direkam dan dapat diunduh; monitor bayi; musik digital yang dapat diunduh; nada dering dan gambar yang dapat diunduh
untuk ponsel; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan;
penutup telepon genggam; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; perangkat lunak game komputer; perangkat
lunak grafis; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak untuk game elektronik; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan komputer; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh;
rantai kacamata; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman
piringan hitam ; timbangan bayi; video yang direkam sebelumnya; videodisc===
===Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Layanan informasi
hiburan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; 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; Penyediaan
dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi
dan acar; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan
penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Publikasi materi multimedia secara
online; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain;
layanan game online; layanan hiburan langsung; layanan penerbitan; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia;
memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; menyediakan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; pengajaran bahasa;
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penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program hiburan multimedia
melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam
dan bergerak; taman hiburan dan layanan taman hiburan===
===Pakaian Tidur; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; jas hujan; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; pakaian; pakaian dalam; pakaian luar; pakaian renang; pakaian untuk anak-anak; penutup kepala; tutup kepala
anak-anak===
===Bola mainan; Kostum menjadi mainan anak-anak; Mainan; Mainan yang dapat dinaiki; Natal kerupuk; Ornamen dan
dekorasi pohon Natal; Permainan elektronik; alat musik mainan; alat-alat olahraga; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon
mainan; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka mainan berkarakter; cendera mata mainan dari kertas; game, mainan dan
mainan; gym bayi; hadiah-hadiah kecil untuk pesta; kartu permainan; kendaraan roda empat; kotak musik mainan; layanglayang; mainan lunak; mainan plastik; mainan untuk mandi; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; masker wajah
kebaruan; mengapung tiup untuk berenang; model mainan; party popper [pesta hal baru]; peralatan game disesuaikan untuk
digunakan dengan penerima televisi; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan peralatan video game, tidak
termasuk dalam kelas lain; permainan komputer genggam; permainan papan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh
aksi; puzzle; sepeda mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sirip buatan untuk
berenang; sirip untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; skuter [mainan]; topi pesta plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032675
: 11/05/2022 12:44:15
:
: ANTON LEONARDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DR FL TOBING NO.117 MEDAN RT000 RW000 KEL, PUSAT PASAR, KEC.
MEDAN KOTA, SUMATERA UTARA, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOODSENSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN KUNING
: 19
: ===dinding beton; dinding pvc; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; panel dinding, bukan dari logam; papan dinding
gipsum; papan dinding plastik; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; sambungan ekspansi, bukan dari logam,
untuk lantai dan dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032676
: 11/05/2022 12:47:10
:
: ANTON LEONARDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DR FL TOBING NO.117 MEDAN RT000 RW000 KEL, PUSAT PASAR, KEC.
MEDAN KOTA, SUMATERA UTARA, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOODSENSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING DAN HITAM
: 6
: ===Alumunium casting (cor); Alumunium ceiling (langit-langit); Alumunium extrusi; Alumunium single panel; Batang
lempengan alumunium; Batang lempengan campuran alumunium; Kawat las alumunium; Ornamen pagar antik alumunium;
Pelapis alumunium; Tangga terbuat dari alumunium; profil dari alumunium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032677
: 11/05/2022 12:49:15
:
: JIMMY FERNANDES

540 Etiket

: Jl. Duri Raya No. I N RT 002/001 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DASCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Dongkrak angin yang digerakkan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan
dengan tangan; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Kapak; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci pas
pipa; Linggis; MATA BOR; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Tang; cangkul [perkakas tangan]; dongkrak manual;
gergaji [perkakas tangan]; golok pemotong daging; gunting*; kunci pas mur; obeng, non-listrik; palu; parang; peralatan dan
perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; pisau *; pisau cukur; sabit; sekop [perkakas tangan];
silet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032678
: 11/05/2022 12:51:57
:
: JIMMY FERNANDES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Duri Raya No. I N RT 002/001 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AZAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 6
: ===Grendel pintu dari logam; engsel; gembok; kawat; kunci pintu logam, non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032679
: 11/05/2022 12:54:59
:
: PT. INDOLA JAYA ABADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Radio Dalam Raya No.54 B, RT.5/RW.14, Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12140, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOMAPLE GOURMET POTATO DONUTS (IDM000819851)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, HITAM
: 43
: ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; 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; Kedai es krim; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan
layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran;
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

740
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daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Warung makan; 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 restoran;
jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan cafe keliling untuk menyediakan 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 restoran; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan makan malam dan
restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; 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 yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; 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; mengambil
layanan makanan cepat saji; 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 makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; 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;
ruang es krim; salad bar [layanan restoran]; warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032680
: 11/05/2022 12:59:01
:
: JIMMY FERNANDES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Duri Raya No. I N RT 002/001 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AZAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat Meteran; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Timbangan; alat ukur; instrumen meratakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032681
: 11/05/2022 12:59:18
:
: HALIMAH

540 Etiket

: Jalan Kol. Untung Surapati, RT. 007/RW.003, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan
Tengah, 73911
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Minyak Goreng Suryamas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Kuning, Merah,Putih,Biru Muda,
: 29
: ===minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit
untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; 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 untuk makanan yang terbuat
dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032682
: 11/05/2022 13:01:05
:
: JIMMY FERNANDES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Tidung VI A-3/24 RT. 018/009 Kembangan Utara, Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPOT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 6
: ===Grendel pintu dari logam; KASA KAWAT; engsel; jaring kawat dan gauzes; kunci pintu logam, non-listrik; pegangan pintu
dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D122022032683
: 11/05/2022 13:02:37
:
: RAHMAWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A. Yani RT. 08, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Zizam Collection
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Abu-abu
: 24
: ===bahan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022032684
: 11/05/2022 13:03:53
:
: JIMMY FERNANDES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Tidung VI A-3/24 RT. 018/009 Kembangan Utara, Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPOT
: Tidak Ada Terjemahan

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

: DID2022032685
: 11/05/2022 13:04:21
:
: Edward Justin Barlow

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pantai Mutiara Blok SB No. 22, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 11
: ===-;-;-;; Alat memasak; Kompor–kompor gas; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; kompor; kompor arang; kompor batubara; kompor bertekanan; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah
tangga; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor tekanan, listrik; kompor
untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga;
pembuat kopi, listrik; peralatan memasak, listrik; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih
: 8
: ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Dongkrak angin yang digerakkan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan
dengan tangan; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Kapak; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci pas pipa; Linggis; MATA
BOR; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Tang; cangkul [perkakas tangan]; dongkrak manual; gergaji [perkakas
tangan]; golok pemotong daging; gunting*; kunci L; kunci pas mur; obeng, non-listrik; palu; parang; peralatan dan perkakas
berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; pisau *; sabit; sekop [perkakas tangan]; silet===

: DID2022032686
: 11/05/2022 13:04:22
:
: HONG XIANGRONG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DAAN MOGOT RAYA KM 10 PERUMAHAN GREEN MANSION GD2-33
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YESGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah;Putih dan Hitam
: 25
: ===Celana; Ikat pinggang; dasi; gaun; jaket [pakaian]; kaos kaki; korset [pakaian dalam]; mantel; pakaian; rompi; sandal;
sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2022032687
: 11/05/2022 13:05:28
:
: FAJAR SUSANDI

540 Etiket

: Jl. Puskesmas Gg. II No. 102 Buah Batu RT. 005 RW. 001 Kel. Kujangsari Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40287
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

: Merek Kata dan Lukisan
:
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566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

LASTKISS + Logo
: Tidak Ada Terjemahan
: Hitam, putih
: 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 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; 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; 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; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; kutang wanita; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket
luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar
untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pengantin pengantin wanita; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk wanita;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
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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 baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas;
setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; sol sandal; stoking dan celana ketat tipis wanita; sweater
bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali
celana; tali sepatu; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032688
: 11/05/2022 13:11:04
:
: PT GLOBALINDO INFINITY ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Coco Garden Ruko RA 2/17, Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My Habits
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032690
: 11/05/2022 13:26:18
:
: Xiamen Litelaidi Trading Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1041, No.947, Xiahe Road, Siming District, Xiamen, 361000
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BZEBI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 14
: ===anting-anting; bros [perhiasan]; cincin [perhiasan]; gelang [perhiasan]; jimat [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kotak
perhiasan; mutiara [perhiasan]; perhiasan; perhiasan tempel [perhiasan kostum]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032691
: 11/05/2022 13:27:24
:
: HONG XIANGRONG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DAAN MOGOT RAYA KM 10 PERUMAHAN GREEN MANSION GD2-33
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIINII
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Putih dan Coklat
: 9
: ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka

740
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telepon seluler===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032692
: 11/05/2022 13:40:30
:
: Xiamen Litelaidi Trading Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1041, No.947, Xiahe Road, Siming District, Xiamen, 361000
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BZEBI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; distribusi sampel; iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; jasa periklanan;
layanan agen ekspor-impor; memperbarui materi iklan; pemasaran; penataan etalase toko; posting tagihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032693
: 11/05/2022 13:44:40
:
: PT Lexon Anugrah Utama

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gedong Kuning Gang Sadewa Karangsari Wetan 1 No 2, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55198
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lexon Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Label dengan tulisan hitam dan background putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

740

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; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa
pencuci wajah; Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan 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; 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 perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk
dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan
rambut; Perona wajah; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub]
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 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
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; 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; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk
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keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; 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; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih
tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer wajah; deodoran untuk perawatan tubuh; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens
perawatan kulit non-medis; esens wajah; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk wajah dan tubuh
dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit
wajah; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim
kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan
kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
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 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 untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk
perawatan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan
rambut; 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan
kulit; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket wajah;
parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik
untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab untuk wajah, badan, tangan
dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; perawatan pelurusan rambut;
perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive 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); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [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 wajah; 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]; rias wajah; sabun cair pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; 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; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
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sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih pribadi
untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
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; 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 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 tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk
wajah dan tubuh; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; 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; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; 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

: DID2022032694
: 11/05/2022 13:45:37
:
: PUJI SULASIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CANDI BADUT NO. 70 - A; RT 004 RW 002, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Stay Face
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Abu-abu
: 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.; Kosmetik fungsional; 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; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan
kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; 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
kulit wajah; 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-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim
pelembab kulit [kosmetik]; make-up [kosmetik]; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; 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===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032696
: 11/05/2022 13:47:36
:
: Muchidin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sakola 007/007 Kel. Melong, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kota Cimahi,
Jawa Barat, 40534
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RN SEVEN
: Seven artinya tujuh

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Sweater; celana kasual; jaket [pakaian]; jaket
denim; kaos; kemeja berkerah; pakaian; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032902
: 12/05/2022 11:39:03
:
: VIDIA PURNAMASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LEMBANG NO. 50, RT/RW. 011/007, KEL. MENTENG, KEC. MENTENG , 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 dan Lukisan
: BOGOTA DIAMONDGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,
tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem
kecantikan; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka,
krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar
mata; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan
serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih anti-penuaan; Pemutih pakaian; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner,
maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil
untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga
(cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan
rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
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Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray
wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat; anti keringat (pembersih badan);
antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh
udara; aromatik [minyak esensial]; bahan parfum dan perasa/aroma; batang kondisioner rambut padat; bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; colognes, parfum dan
kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran, anti keringat dan
spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; diamantine [abrasif]; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; formula
anti-kerut; garam mandi beraroma; garam pemutih; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; ionone [wewangian];
kapas kecantikan; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti penuaan; krim anti-bintik;
krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lembar pengering antistatik;
lilin untuk keperluan kecantikan; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up
[kosmetik]; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker
pemutih kulit wajah; mint untuk wewangian; minyak aromaterapi; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan
minyak pijat; minyak kolonyo/air aromatik; minyak peppermint [wewangian]; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan (beauty
pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum dan air toilet;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo dan kondisioner
rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan anti keringat (sediaan
mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik
simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
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membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh beraroma; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar
wewangian; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; terpene [minyak esensial]; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan
pribadi; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wewangian alami; wewangian 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, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032903
: 12/05/2022 11:45:16
:
: PT.PETRO PUPUK INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.Kig Raya Utara-Roomo (Kawasan Industri Gresik), Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETRO INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH PUTIH - BIRU DAN HITAM
: 1
: ===Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui
udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk organik hayati cair;
Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Suplemen pupuk; aditif kimia untuk
pupuk; fosfat [pupuk]; garam [pupuk]; pupuk; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk
anorganik; pupuk cair; pupuk fosfat; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium
sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara
kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan
pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur
tanaman budidaya pertanian; pupuk urea; triple superfosfat (pupuk)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032904
: 12/05/2022 11:47:33
:
: SULISTYAWATININGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Serdang Asri 3 Blok R 15/30 Rt.004 Rw.003 Kel. Panongan - Kec. Panongan,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOME MINE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35, 27
: ===Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel
yang menampilkan karpet; 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
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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 yang menjual Karpet; 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 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===
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Pelapis lantai
untuk Olahraga; Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan karpet; bantalan lantai penyerap sekali
pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza
[tikar jerami]; hana-mushiro [tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan
dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area;
karpet bulu; karpet bulu buatan; karpet lantai; karpet mobil; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet
untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai
yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik;
keset kamar mandi kain; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan bawah karpet;
lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk digunakan di lantai; linolium; matras; mosen
[permadani oriental non-anyaman]; pelapis dinding tekstil; penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari
kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding,
bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup
lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran;
penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya;
penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai
dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga nonslip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk
penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain;
tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya
untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami; tikar karet; tikar kertas; tikar kursi
[pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai vinil untuk
penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan
barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup
lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu
karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar senam; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri;
tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat
dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar;
wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032905
: 12/05/2022 11:54:18
:
: KIKIT AYU CAHYATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Ngreco, RT. 005, RW. 002, Kel/Desa Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kab.
Tulungagung, Prov. Jawa Timur , Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
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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; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk kapsul; Kapsul
kosong untuk obat-obatan; Kopi stamina yang mengandung 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; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari
minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; 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 buahbuahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan
pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; 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; 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
laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada
wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel,
ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
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; Supplement yang berupa kapsul; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh
obat 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; agen pengiriman obat dalam
bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; 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; 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; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; homeishu
[minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; jamu dalam bentuk kapsul; 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 obatobatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan;
kapsul, kosong, untuk obat-obatan; 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; mengurangi teh
hipertensi untuk keperluan medis; 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
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(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; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan untuk membuat minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen diet dari serbuk sari;
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 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 dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua 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 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 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 yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen; suplemen vitamin
dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; teh aromatik untuk penggunaan obat;
teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis===
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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; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk kapsul; Kapsul
kosong untuk obat-obatan; Kopi stamina yang mengandung 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; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari
minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; 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 buahbuahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan
pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; 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; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;

Halaman 206 dari 605

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
laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada
wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel,
ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
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; Supplement yang berupa kapsul; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh
obat 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; agen pengiriman obat dalam
bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; 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; 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; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; homeishu
[minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; jamu dalam bentuk kapsul; 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 obatobatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan;
kapsul, kosong, untuk obat-obatan; 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; mengurangi teh
hipertensi untuk keperluan medis; 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; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan untuk membuat minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen diet dari serbuk sari;
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 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 dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua 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 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 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 yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen; suplemen vitamin
dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; teh aromatik untuk penggunaan obat;
teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032908
: 12/05/2022 12:02:21
:
: TOM Cococha GmbH & Co. KG

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Hirschdamm 11, 30900 Wedemark,
Germany

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Steamulation
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Bagian-bagian hookah yaitu kertas timah hookah, selang, mangkuk, batang hookah, ujung selang hookah dan penjepit
hookah; Barang-barang keperluan perokok; Corong untuk hookah; asbak untuk perokok; botol base hookah; hookah; hookah
elektronik; produk-produk tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032909
: 12/05/2022 12:04:16
:
: Sri Yanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A. Yani GG Pelita RT 005 RW 001, Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, 28127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOUNIC'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-Abu
: 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 .;
Cologne bayi; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim creambath; Krim pelembab; Krim pembersih (kosmetik); Krim
tabir surya; Minyak bayi; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Tisu basah; Toner wajah
(kosmetik); amber [parfum]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; bedak; bedak bayi; deodoran; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim malam; krim pembersih [kosmetik]; krim siang;
krim tubuh; losion bayi; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak
aromatik; minyak esensial; minyak rambut; minyak wangi; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun wangi; sampo untuk bayi;
sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032910
: 12/05/2022 12:08:45
:
: CINDY KARTIKA SARI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PHYTOOIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Gold
: 5

740

740

540 Etiket

Perum Griya Brajan Asri RT. 012, RW. 000, Kel/Desa Tamantirto Kec. Kasihan Kab.
Bantul D.I.Yogyakarta , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55183

Halaman 208 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; 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; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol;
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen nutrisi makanan berupa
kapsul minyak ikan; 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; kapsul minyak cod-liver; lotion penghalang untuk perlindungan dari
minyak beracun dari tanaman beracun; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak antihorsefly; 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; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk
digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen minyak biji rami; tetes minyak
cod-liver===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032911
: 12/05/2022 12:20:05
:
: PT SONIA IMPEX

Alamat Pemohon
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 dan Lukisan
: Saanya
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Navy, Hitam dan Coklat
: 27
: ===karpet bulu; karpet lantai; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032912
: 12/05/2022 12:23:07
:
: PT. GLOBAL PREMIER INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAPTEN MUROD IDRUS KAMPUNG PABUARAN, RT. 001/RW. 022, KEL.
CIAMIS, KEC. CIAMIS, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46211
: 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
: GLAMOSKIN
: GLAMOSKIN = merupakan suatu penamaan

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

: JID2022032913
: 12/05/2022 12:26:02
:
: ELAINE MICHELLE TEH

Alamat Pemohon

: Apartemen Brawijaya Unit 2601

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 209 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jl. Brawijaya XII NO Rt.005/003
Kel. Pulo, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
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
: Self Love Warrior + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink muda, orange dan hitam
: 41
: ===Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Sekolah; layanan pelatihan kesehatan, yaitu,
menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran
(fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pendidikan disediakan oleh
sekolah; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan sekolah bahasa; layanan sekolah seni bela diri;
layanan sekolah tari; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; pendidikan sekolah
asrama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032914
: 12/05/2022 12:26:36
:
: TOM Cococha GmbH & Co. KG

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Hirschdamm 11, 30900 Wedemark,
Germany

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mr. Wood
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Bagian-bagian hookah yaitu kertas timah hookah, selang, mangkuk, batang hookah, ujung selang hookah dan penjepit
hookah; Barang-barang keperluan perokok; Corong untuk hookah; asbak untuk perokok; botol base hookah; hookah; hookah
elektronik; produk-produk tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032915
: 12/05/2022 12:27:17
:
: Home Credit International a.s.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Prague 6, Dejvice, Evropska 2690/17, Postal Code 160 00, Czech Republic
: 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
: HOME CREDIT GO!
: HOME CREDIT GO! = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

740

540 Etiket

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
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mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan
Telekomunikasi; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor
dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti
(Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan
gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Penyimpanan dan perdagangan emas; analisis investasi keuangan dan
penelitian saham; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi keuangan dan
layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang real estat; jaminan keuangan [layanan jaminan]; 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 keuangan, investasi dan
asuransi; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa pialang asuransi
transportasi; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi
pinjaman keuangan; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; manajemen investasi 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 program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan;
manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan
kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen
keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan
pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan
proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; memberikan informasi dan data mengenai
bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi di bidang
keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di bidang real estat melalui
Internet; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas;
memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi
terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan
informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi
terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi terkait pialang berjangka
indeks efek; memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai
bagian dari perencanaan perumahan; memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang
berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing;
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 yang berkaitan dengan
perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang perbankan investasi; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen
keuangan melalui web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui
situs web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web;
memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan
keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan skema investasi
kolektif===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022032916
: 12/05/2022 12:28:32
:
: PT. BINTANG CHEMICAL ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko IFOLIA 2 Blok HY 46/28 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya
Kab. Bekasi 17214, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Allan UP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032917
: 12/05/2022 12:28:34
:
: Alvin Ghossan Adhitya

540 Etiket

: Jl. Bima 1 No. 8 Bintaro Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 15318
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Inquil
: "INQUIL" merupakan singkatan dari kalimat bahasa Inggris "Inner peace and tranquility" yang mana
artinya adalah 'kedamaian batin dan ketentraman'

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Menggunakan satu warna hijau kebiruan, dengan kode hex #43695b atau kode CMYK 74,41,64,24
: 4
: ===lilin wangi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032918
: 12/05/2022 12:28:43
:
: ADAM RAJAK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Jatiwaringin, No.45, RT.001/RW.012, Kelurahan. Jatiwaringin., Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Karkun Collection
: Digunakan hanya untuk sebutan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan dasar Putih
: 25
: ===Baju koko; Celana Komprang; Hijab; Peci; Rompi; baju busana muslim; baju setelan; gamis; jilbab; kaftan; koko habaib;
kurta (pakaian); pakaian jadi; pakaian untuk pria; selimut dpt dipakai; setelan pakistan; sorban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032919
: 12/05/2022 12:28:45
:
: YANSEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Akasia Golf VI No.67 BGM PIK Rt.004/005, Kamal Muara - 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
: itaiya + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih.
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

740

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
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dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
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 rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; 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; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; 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; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
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komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan
yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria;
katering di kafetaria makanan cepat saji; 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; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue
(bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan
akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan
amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk
anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal 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
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; 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 susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; 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 bar; layanan
informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge
koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis
menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk
akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor;
layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan
anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan;
layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak;
layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
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,
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bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar;
layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur,
dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk
klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi
akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan
minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani
minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk
konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; 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 restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
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 anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; 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 peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
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pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; 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; pengukiran makanan; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas
keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk
konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi
dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan
dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat
saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi
dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan
pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat
penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara,
akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; 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 air mancur minuman; penyewaan akomodasi
sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan;
penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan
alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut
*; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat;
penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan
acara-acara publik; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk
hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan
handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik;
penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial;
penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar,
dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan
selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak
meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan
meja dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat
permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan
sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan;
penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus;
penyewaan peralatan memasak untuk keperluan industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet;
penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk
resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat;
penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; persewaan karpet;
persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham
tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera;
persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain
berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet;
reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan
penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan
khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang
menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail;
ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan
restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan
minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa
selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan
bakso===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032920
: 12/05/2022 12:33:20
:
: Kasirah (CV Hutama Radhika Pancasona)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mirombo Permai Rt 001 Rw 006 Rojoimo Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Wonosobo Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56316
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GROWBAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Hijau Kuning
: 30
: ===Beras; gula; gula kristal putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032921
: 12/05/2022 12:34:40
:
: PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mochammad Toha No. 77 Kel. Cigereleng, Kec. Regol Bandung 40253., Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INTI = Singkatan Badan Hukum Pemohon = PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda dan Putih.
: 9
: ===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; 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; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032922
: 12/05/2022 12:42:25
: 4-2022-500414 07/01/2022 PH
: Riot Games, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90064, 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
: PACIFIC RIFT RUMBLE
: PACIFIC RIFT RUMBLE = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38, 25, 41
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Transmisi
elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; layanan streaming video, audio dan televisi; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; telekomunikasi===
===Baju Hangat; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; atasan
[pakaian]; bandana; celana panjang; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek;

740

540 Etiket
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gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kemeja; kostum Halloween; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; mantel; pakaian;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian penutup bagian luar; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan;
rok; sandal; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; topi; topi
baseball; topi berukuran kecil yang pas di kepala===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer
dan video melalui suatu situs web; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs
web; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; layanan
hiburan; menetapkan aturan dan peraturan sehubungan dengan kompetisi dan turnamen permainan komputer dan video;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032923
: 12/05/2022 12:44:30
:
: 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 dan Lukisan
: SURINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 27
: ===karpet bulu; karpet lantai; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032924
: 12/05/2022 12:52:21
:
: CV. PESAT UNIFIT INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUNGGASI , KEL. RAHANDOUNA, KEC. POASIA, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara, 93232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BioFit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hijau, Merah, Kuning melambangkan warna tanaman
: 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 hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian;
pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk
tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk

740
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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
Alamat Pemohon

: DID2022032925
: 12/05/2022 12:56:24
:
: PT BENFOOD DINAMIKA SENTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Tekno Bumi Serpong Damai Blok E3 No. 17, Kel. Kademangan, Kec. Setu,
Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Banten
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BISKIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih
: 30
: ===Biskuit tipis kering; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal
atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Roti, sandwich, biskuit; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan
gandum yang diekstrusi; biskuit asin; biskuit malt; biskuit-biskuit; irisan kue [kue kering]; kerupuk; kerupuk nasi; kue, biskuit,
kue kering; makanan ringan berbahan dasar beras; pai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032926
: 12/05/2022 12:59:03
:
: GETRUICLAR MENAJANG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Duri Intan VI, Blok H / 171, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BECOMINC WHITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah Muda
: 3
: ===Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Toner anti-penuaan;
bedak wajah ditekan; busa pembersih tubuh dan wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; krim anti penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim non-obat untuk scrub wajah; krim wajah tidak
mengandung obat; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh,
kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; paket kosmetik wajah; pelembab anti-penuaan;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung
obat; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan pembersih wajah; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022032927
: 12/05/2022 13:03:27
:
: PT. PONDAN PANGAN MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
Tangerang, Banten
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: Pondan Biscotti

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

: Merah, Biru dan Putih.
: 29
: ===Abon Kepiting; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Asam pedas Ikan Baung; Bacah Daging; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso
daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Balado Kentang-Teri; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam
kaleng; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Cacak Ikan; Campuran kacang panggang; Cumi Cabe Hijau; Cumi
Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih
susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah
diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan;
Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Dim Sum udang; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu
dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang,
teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan
Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan
Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan
Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna;
Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan
susu (Keju); Kacang mete panggang; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kefir [minuman susu]; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; 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; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim chantilly; Krim kacang kedelai; Krim kocok
beku bukan dari susu; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang
bukan berbahan dasar susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman
susu); Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Mentega
almond; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman
susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam
laktat; Minyak argan; Minyak kenari (kacang); Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
kacang almond; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan
dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan
kentang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar
susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk
daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk terbuat
dari kentang; Protein kedelai; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging;
Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Santan Kepiting; Sarden dan makarel; Sari-sari daging;
Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kerang; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Udang;
Saus berbahan dasar susu; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah];
Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian;
Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan
kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan telur ikan; Sediaan telur
salmon (ikan) laut; Sediaan wortel; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi;
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Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Soto Udang; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan
Batam; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan
produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat
darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu
evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing bubuk; Susu kambing
dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur Skotlandia;
Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak
hidup; Udang Selingkuh; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku
Balaga Ikan Mas; Yoghurt kacang kedelai; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu
goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar (ikan) herring; acar ikan; agar-agar siap saji; agaragar*; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang),
diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; antipasti (hidangan pembuka); artichoke, diolah; asparagus, diolah; aspic
(jelli); baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan
pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu;
bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat
roti; bakso 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 sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ikan; bakso telur ikan; benih disiapkan untuk
makanan manusia; bit daging; bola-bola kentang; botifarra [sosis]; buah dan sayuran kaleng; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; bubuk susu; bubur apel; bubur buah acai; bubur kepiting; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging
sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses
pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang
agak harum (whey powder) (hasil produk susu); campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; caponata
(hidangan); ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chia milk [bahan pengganti susu]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam adonan;
cumi kering; cumi, tidak hidup; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging
beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging
dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan;
daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang;
daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ikan; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama
terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan;
fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan
daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee
(minyak samin); gnocchi berbahan dasar kentang; goji berry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan
cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk
makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa
lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang
disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga [potongan daging]; ikan
dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan
bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat
dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan
goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri
asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging babi;
irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jeli daging; jeli ikan; jerky
(daging tanpa lemak); jus daging; jus tiram; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang
panggang dalam saus tomat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan),
tidak hidup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish
(daging); kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju; keju
cheddar; keju dari susu domba; keju peram; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
susu kambing; keju yang mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan;
kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang
panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan;
kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup;
kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; 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
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sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kielbasa (sosis);
kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah,
beku; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; konsentrat kaldu daging; koridofu (dadih
kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kroket kentang;
krustasea (udang), tidak hidup; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis dan tiruannya; kulit
sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu];
labu, diolah; landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; lassi (minuman
yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk makanan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lobster berduri,
tidak hidup; lobster, tidak hidup; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan
malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan
kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama
dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; manisan almond; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea];
mentega apel; mentega susu; minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti
susu]; 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 kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu
susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; 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, susu sebagai komponen utama; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji labu; minyak biji labu
untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak lobak; minyak nabati
yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak sacha inchi; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; mortadella
(sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan
untuk sup); nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget ikan; nugget kentang parut;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang;
olesan berbasis daging; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar kentang; pasta artichoke; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari
daging; pastrami (daging); pate daging; pecan manisan; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri
dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan
dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging
ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pepes cumi; pepes ikan; pepes udang; perkedel kepiting; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk
membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput
laut; potongan daging sapi; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk
daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen
yang terbuat dari kentang; produk makanan laut kalengan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
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nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu;
produk olahan ikan dalam botol; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk yang
terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi;
prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu];
quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rhubarb
(tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger;
roti daging sapi; roti kedelai; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad daging; salad daging kalkun; salad
kentang; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sashimi;
sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus kacang; saus keju; saus pasta kepiting; sayuran asin;
sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sediaan Ikan; sediaan
berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur];
sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung
makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serbuk susu
kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; snack bar berbahan dasar biji; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog;
sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak;
sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; souffle (hidangan) kentang manis; steak daging; steak ikan; stok daging; stok olahan
berbahan dasar rumput laut; sujuk [sosis]; sumsum hewan untuk makanan; sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; sup
kacang merah; sup kental tomat; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus;
susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu
kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang berasal
dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahu (dadih kacang kedelai); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran];
teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur bitan; telur ikan, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terrine daging; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang beku; udang karang, tidak hidup;
udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis];
wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt
berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard; yogurt berbahan dasar kedelai===
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: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh;
Baozi (roti isi); Biji kopi; Boba teh durian; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu
Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu
Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu
Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu
Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu 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 ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel;
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; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cincalok (Bumbu); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Dodol Kentang
Kerinci; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Extrac nira
kelapa (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gandum (Oats steel-cut); Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang;
Gula sirup; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gulai Pisang; Gulali; Hasil
produksi Madu; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi
susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Bingka Kentang; Kue Lapis
Sagu; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Labia Dange (Sagu Dange); 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 berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; 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 yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan yang mengandung tepung; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang;
Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; 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 madu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi
Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari sereal;
Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Penyedam makan (bumbu); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai;
Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis
isi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis;
Roti prata; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sage
[bumbu]; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bakasang; Sambal
Colo-Colo; Sambal Ikan Teri; Sambal Lingkung; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Tombur; Sambal baby cumi; Sambal
goreng; Sambal tabur; Sasagun; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan sayuran untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk
serbuk; Serpihan sereal; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; 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
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olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung Jawawut;
Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk
daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek;
Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan
dalam koktail; air garam untuk memasak; air madu; almond berlapis gula; asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan
pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; 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; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun [mie]; biji chuang chia [bumbu]; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi
gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk keperluan
kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk ragi; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur tepung beras; bumbu;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; 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 taman, diawetkan [bumbu]; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; cabai kering
[bumbu]; cabe jamu (bumbu); callisons [gula-gula]; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu; campuran bumbu
kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran es krim; campuran isian berbasis
roti; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran saus [bumbu]; 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; cengkeh
(bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow
mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney mangga [sambal]; chutneys [bumbu]; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; crab boil [bumbu]; 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; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dessert
mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es gula; es kopi; es krim; 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 soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; flapjacks [bar gandum]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; 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 berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk mengawetkan bahan makanan; glasir madu treacle untuk ham; gluten
gandum kering; gnocchi berbasis tepung; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar
(dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa;
gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa
[pemanis alami]; gula kristal; gula kristal 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 bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula tidak
mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; isian kantong penyaring kopi tetes; jahe [bumbu];
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]; jinten (bumbu); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kacang
jeli; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi;
kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel keras berlapis gula; kelor yang mengandung tepung kelor; kembang gula;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula);
keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla
gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk
getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik
cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; 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 giling; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi
yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue es krim; kue gandum; kue sereal; kulit cokelat mengandung biji kopi
bubuk; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula];
liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran; madu
chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu, madu sirup; makan gandum;
makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan dari jagung; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan
pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-
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medis); makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan
dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi];
membalikkan gula; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan
dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie
kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie
yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari
tanaman kelor; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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 biji kopi; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; 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 kopi; minuman kopi
dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat
dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis
kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mugi-cha [teh barley panggang];
nachos [keripik tortilla]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang
mengandung selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan serbat [gula-gula]; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; paprika [bumbu]; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta bawang putih [sambal]; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai
bumbu; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gulagula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula
[gula-gula]; permen rasa kopi.; persiapan sereal; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi;
polong kopi, terisi; polong teh, diisi; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt
[gula-gula]; produk sereal bebas gluten; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti
isi]; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; ramen [hidangan
berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rengginang; rengginang dari
tulang ikan; rocoto paste [bumbu]; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rumput
laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; sambal kacang; sambal pedas; sandwich es krim; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus cabai; saus cranberry [bumbu]; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus madu mustard; saus mustard madu; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]; saus untuk
es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan lobak
[bumbu]; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar
sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; senbei [kerupuk nasi];
serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal bubuk; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; sirup maple bebas gula;
spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
praline untuk digunakan pada es krim; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk
makanan; teh; teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein;
teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh
ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan
kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah
mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh
lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh
rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang 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; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga;
tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung;
tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca;
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tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung
soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri;
tepung*; tetes buah [gula-gula]; tongkat jeli buah; wafer es krim; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis];
yuca (crackers); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso
daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Balado Kentang-Teri; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam
kaleng; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Cacak Ikan; Campuran kacang panggang; Cumi Cabe Hijau; Cumi
Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih
susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah
diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan;
Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Dim Sum udang; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu
dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang,
teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan
Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan
Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan
Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna;
Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan
susu (Keju); Kacang mete panggang; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kefir [minuman susu]; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; 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; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim chantilly; Krim kacang kedelai; Krim kocok
beku bukan dari susu; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang
bukan berbahan dasar susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman
susu); Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Mentega
almond; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman
susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam
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laktat; Minyak argan; Minyak kenari (kacang); Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
kacang almond; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan
dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan
kentang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar
susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk
daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk terbuat
dari kentang; Protein kedelai; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging;
Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Santan Kepiting; Sarden dan makarel; Sari-sari daging;
Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kerang; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Udang;
Saus berbahan dasar susu; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah];
Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian;
Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan
kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan telur ikan; Sediaan telur
salmon (ikan) laut; Sediaan wortel; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi;
Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Soto Udang; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan
Batam; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan
produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat
darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu
evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing bubuk; Susu kambing
dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur Skotlandia;
Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak
hidup; Udang Selingkuh; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku
Balaga Ikan Mas; Yoghurt kacang kedelai; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu
goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar (ikan) herring; acar ikan; agar-agar siap saji; agaragar*; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang),
diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; antipasti (hidangan pembuka); artichoke, diolah; asparagus, diolah; aspic
(jelli); baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan
pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu;
bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat
roti; bakso 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 sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ikan; bakso telur ikan; benih disiapkan untuk
makanan manusia; bit daging; bola-bola kentang; botifarra [sosis]; buah dan sayuran kaleng; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; bubuk susu; bubur apel; bubur buah acai; bubur kepiting; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging
sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses
pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang
agak harum (whey powder) (hasil produk susu); campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; caponata
(hidangan); ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chia milk [bahan pengganti susu]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam adonan;
cumi kering; cumi, tidak hidup; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging
beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging
dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan;
daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang;
daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ikan; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama
terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan;
fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan
daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee
(minyak samin); gnocchi berbahan dasar kentang; goji berry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan
cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk
makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa
lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang
disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga [potongan daging]; ikan
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dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan
bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat
dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan
goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri
asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging babi;
irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jeli daging; jeli ikan; jerky
(daging tanpa lemak); jus daging; jus tiram; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang
panggang dalam saus tomat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan),
tidak hidup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish
(daging); kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju; keju
cheddar; keju dari susu domba; keju peram; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
susu kambing; keju yang mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan;
kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang
panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan;
kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup;
kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; 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; kielbasa (sosis);
kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah,
beku; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; konsentrat kaldu daging; koridofu (dadih
kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kroket kentang;
krustasea (udang), tidak hidup; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis dan tiruannya; kulit
sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu];
labu, diolah; landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; lassi (minuman
yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk makanan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lobster berduri,
tidak hidup; lobster, tidak hidup; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan
malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan
kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama
dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; manisan almond; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea];
mentega apel; mentega susu; minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti
susu]; 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 kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu
susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; 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, susu sebagai komponen utama; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji labu; minyak biji labu
untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
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minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak lobak; minyak nabati
yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak sacha inchi; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; mortadella
(sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan
untuk sup); nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget ikan; nugget kentang parut;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang;
olesan berbasis daging; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar kentang; pasta artichoke; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari
daging; pastrami (daging); pate daging; pecan manisan; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri
dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan
dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging
ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pepes cumi; pepes ikan; pepes udang; perkedel kepiting; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk
membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput
laut; potongan daging sapi; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk
daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen
yang terbuat dari kentang; produk makanan laut kalengan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu;
produk olahan ikan dalam botol; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk yang
terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi;
prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu];
quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rhubarb
(tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger;
roti daging sapi; roti kedelai; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad daging; salad daging kalkun; salad
kentang; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sashimi;
sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus kacang; saus keju; saus pasta kepiting; sayuran asin;
sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sediaan Ikan; sediaan
berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur];
sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung
makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serbuk susu
kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; snack bar berbahan dasar biji; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog;
sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak;
sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; souffle (hidangan) kentang manis; steak daging; steak ikan; stok daging; stok olahan
berbahan dasar rumput laut; sujuk [sosis]; sumsum hewan untuk makanan; sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; sup
kacang merah; sup kental tomat; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus;
susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu
kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang berasal
dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahu (dadih kacang kedelai); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran];
teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur bitan; telur ikan, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terrine daging; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang beku; udang karang, tidak hidup;
udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis];
wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt
berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard; yogurt berbahan dasar kedelai===
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: JID2022032930
: 12/05/2022 13:15:43
:
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: Pondok Blimbing Indah L3 - 3, Kota Malang, Jawa Timur
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEISZURE + LOGO
: Leiszure merupakan kata yang berasal dari bahasa Luksemburg, yang berarti Waktu Luang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi
toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Toko yang menjual
pakaian; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt,
pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan
oleh departement store; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga===
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Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032931
: 12/05/2022 13:21:30
:
: Shanghai Endura Tools Co., Ltd.

540 Etiket

: Area B, Building 1, No.182, Xuanchun Road, Xuanqiao Town, Pudong New Area,
Shanghai
: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENDURA
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18, 7, 8
: ===dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; dompet saku; kulit imitasi; payung; tas *; tas [amplop, kantong] dari kulit,
untuk pengemasan; tas alat, kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tongkat gunung===
===Mesin pengupas; Pegangan pisau [bagian dari mesin]; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; bangku
gergaji [bagian dari mesin]; gergaji [mesin]; gergaji rantai; gigi pemotong [peralatan mesin]; gunting [mesin]; mata gergaji
[bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin hidrolik;
mesin lukisan; mesin mortising; mesin pemotong; mesin pengulir; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin planing; pistol
semprot untuk cat===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat-alat pengasah; Bor tangan , dioperasikan
dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Gerek runcing (alat tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat
tangan]; Kunci mur [alat tangan]; Pembuka kaleng, bukan listrik; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas
kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan perapian dari besi; Pisau
[perkakas tangan]; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Tang; alat graving [alat-alat tangan]; alat pertanian,
dioperasikan dengan tangan; file [alat]; gergaji [perkakas tangan]; gunting*; kulir; kulir [berkebun]; obeng, non-listrik; palu
[perkakas tangan]; pisau *; tombak===
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: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 29
: ===Abon Kepiting; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Asam pedas Ikan Baung; Bacah Daging; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso
daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Balado Kentang-Teri; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam
kaleng; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Cacak Ikan; Campuran kacang panggang; Cumi Cabe Hijau; Cumi
Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih
susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah
diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan;
Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Dim Sum udang; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu
dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang,
teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan
Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan
Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan
Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna;
Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan
susu (Keju); Kacang mete panggang; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kefir [minuman susu]; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; 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; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim chantilly; Krim kacang kedelai; Krim kocok
beku bukan dari susu; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang
bukan berbahan dasar susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman
susu); Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Mentega
almond; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman
susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam
laktat; Minyak argan; Minyak kenari (kacang); Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
kacang almond; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan
dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan
kentang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar
susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk
daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk terbuat
dari kentang; Protein kedelai; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging;
Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Santan Kepiting; Sarden dan makarel; Sari-sari daging;
Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kerang; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Udang;
Saus berbahan dasar susu; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah];
Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian;
Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan
kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan telur ikan; Sediaan telur
salmon (ikan) laut; Sediaan wortel; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi;
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Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Soto Udang; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan
Batam; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan
produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat
darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu
evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing bubuk; Susu kambing
dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur Skotlandia;
Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak
hidup; Udang Selingkuh; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku
Balaga Ikan Mas; Yoghurt kacang kedelai; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu
goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar (ikan) herring; acar ikan; agar-agar siap saji; agaragar*; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang),
diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; antipasti (hidangan pembuka); artichoke, diolah; asparagus, diolah; aspic
(jelli); baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan
pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu;
bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat
roti; bakso 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 sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ikan; bakso telur ikan; benih disiapkan untuk
makanan manusia; bit daging; bola-bola kentang; botifarra [sosis]; buah dan sayuran kaleng; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; bubuk susu; bubur apel; bubur buah acai; bubur kepiting; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging
sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses
pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang
agak harum (whey powder) (hasil produk susu); campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; caponata
(hidangan); ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chia milk [bahan pengganti susu]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam adonan;
cumi kering; cumi, tidak hidup; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging
beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging
dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan;
daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang;
daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ikan; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama
terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan;
fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan
daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee
(minyak samin); gnocchi berbahan dasar kentang; goji berry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan
cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk
makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa
lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang
disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga [potongan daging]; ikan
dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan
bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat
dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan
goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri
asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging babi;
irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jeli daging; jeli ikan; jerky
(daging tanpa lemak); jus daging; jus tiram; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang
panggang dalam saus tomat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan),
tidak hidup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish
(daging); kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju; keju
cheddar; keju dari susu domba; keju peram; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
susu kambing; keju yang mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan;
kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang
panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan;
kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup;
kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; 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
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sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kielbasa (sosis);
kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah,
beku; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; konsentrat kaldu daging; koridofu (dadih
kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kroket kentang;
krustasea (udang), tidak hidup; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis dan tiruannya; kulit
sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu];
labu, diolah; landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; lassi (minuman
yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk makanan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lobster berduri,
tidak hidup; lobster, tidak hidup; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan
malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan
kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama
dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; manisan almond; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea];
mentega apel; mentega susu; minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti
susu]; 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 kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu
susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; 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, susu sebagai komponen utama; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji labu; minyak biji labu
untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak lobak; minyak nabati
yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak sacha inchi; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; mortadella
(sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan
untuk sup); nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget ikan; nugget kentang parut;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang;
olesan berbasis daging; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar kentang; pasta artichoke; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari
daging; pastrami (daging); pate daging; pecan manisan; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri
dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan
dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging
ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pepes cumi; pepes ikan; pepes udang; perkedel kepiting; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk
membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput
laut; potongan daging sapi; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk
daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen
yang terbuat dari kentang; produk makanan laut kalengan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
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nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu;
produk olahan ikan dalam botol; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk yang
terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi;
prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu];
quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rhubarb
(tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger;
roti daging sapi; roti kedelai; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad daging; salad daging kalkun; salad
kentang; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sashimi;
sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus kacang; saus keju; saus pasta kepiting; sayuran asin;
sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sediaan Ikan; sediaan
berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur];
sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung
makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serbuk susu
kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; snack bar berbahan dasar biji; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog;
sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak;
sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; souffle (hidangan) kentang manis; steak daging; steak ikan; stok daging; stok olahan
berbahan dasar rumput laut; sujuk [sosis]; sumsum hewan untuk makanan; sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; sup
kacang merah; sup kental tomat; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus;
susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu
kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang berasal
dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahu (dadih kacang kedelai); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran];
teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur bitan; telur ikan, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terrine daging; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang beku; udang karang, tidak hidup;
udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis];
wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt
berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard; yogurt berbahan dasar kedelai===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032933
: 12/05/2022 13:28:03
:
: NONIH ROSTINI S.KM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HARAPAN BARU I JL. KENARI IV BLOK D B 5 NO 15 RT 004/RW 018, KEL. KOTA
BARU, KEC. BEKASI BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KYNAN SKIN CLINIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU OLIVE DAN PUTIH
: 3
: ===Hyaluronic serum; Krim mata; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya;

740

Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya
yang disemprot; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin C serum; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa pembersih; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim kecantikan; krim kulit;
krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
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krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk
tubuh; lotion berjemur; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion nonobat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersihan; masker untuk membersihkan wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak
pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelindung bibir non-obat; pemoles bibir; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; sabun cair;
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 mandi cair; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo ketombe tanpa
obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan pijat tanpa obat; sediaan tabir surya; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; tabir surya; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032934
: 12/05/2022 13:29:51
:
: BUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krendang Timur II Rt.007 Rw.001, Kel. Krendang, Kec. Tambora,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: PEMANGKAT dan Logo P
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah, biru, hijau, hitam dan putih
: 35
: ===jasa periklanan; periklanan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032935
: 12/05/2022 13:31:06
:
: PT. UNIFOOD MAKMUR INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
Tangerang, Banten
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kalpi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 29
:
===Abon Kepiting; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Asam pedas Ikan Baung; Bacah Daging; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso
daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Balado Kentang-Teri; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam
kaleng; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Cacak Ikan; Campuran kacang panggang; Cumi Cabe Hijau; Cumi
Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih
susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah
diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan;
Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Dim Sum udang; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu
dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang,
teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan
Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan
Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan
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Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna;
Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan
susu (Keju); Kacang mete panggang; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kefir [minuman susu]; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; 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; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim chantilly; Krim kacang kedelai; Krim kocok
beku bukan dari susu; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang
bukan berbahan dasar susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman
susu); Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Mentega
almond; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman
susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam
laktat; Minyak argan; Minyak kenari (kacang); Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
kacang almond; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan
dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan
kentang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar
susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk
daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk terbuat
dari kentang; Protein kedelai; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging;
Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Santan Kepiting; Sarden dan makarel; Sari-sari daging;
Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kerang; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Udang;
Saus berbahan dasar susu; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah];
Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian;
Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan
kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan telur ikan; Sediaan telur
salmon (ikan) laut; Sediaan wortel; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi;
Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Soto Udang; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan
Batam; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan
produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat
darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu
evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing bubuk; Susu kambing
dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur Skotlandia;
Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak
hidup; Udang Selingkuh; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku
Balaga Ikan Mas; Yoghurt kacang kedelai; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu
goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar (ikan) herring; acar ikan; agar-agar siap saji; agaragar*; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang),
diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; antipasti (hidangan pembuka); artichoke, diolah; asparagus, diolah; aspic
(jelli); baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan
pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu;
bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat
roti; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang;
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bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ikan; bakso telur ikan; benih disiapkan untuk
makanan manusia; bit daging; bola-bola kentang; botifarra [sosis]; buah dan sayuran kaleng; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; bubuk susu; bubur apel; bubur buah acai; bubur kepiting; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging
sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses
pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang
agak harum (whey powder) (hasil produk susu); campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; caponata
(hidangan); ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chia milk [bahan pengganti susu]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam adonan;
cumi kering; cumi, tidak hidup; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging
beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging
dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan;
daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang;
daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ikan; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama
terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan;
fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan
daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee
(minyak samin); gnocchi berbahan dasar kentang; goji berry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan
cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk
makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa
lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang
disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga [potongan daging]; ikan
dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan
bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat
dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan
goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri
asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging babi;
irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jeli daging; jeli ikan; jerky
(daging tanpa lemak); jus daging; jus tiram; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang
panggang dalam saus tomat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan),
tidak hidup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish
(daging); kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju; keju
cheddar; keju dari susu domba; keju peram; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
susu kambing; keju yang mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan;
kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang
panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan;
kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup;
kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; 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; kielbasa (sosis);
kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah,
beku; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; konsentrat kaldu daging; koridofu (dadih
kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kroket kentang;
krustasea (udang), tidak hidup; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis dan tiruannya; kulit
sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu];
labu, diolah; landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; lassi (minuman
yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk makanan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lobster berduri,
tidak hidup; lobster, tidak hidup; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan
malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan
kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
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sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama
dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; manisan almond; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea];
mentega apel; mentega susu; minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti
susu]; 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 kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu
susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; 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, susu sebagai komponen utama; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji labu; minyak biji labu
untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak lobak; minyak nabati
yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak sacha inchi; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; mortadella
(sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan
untuk sup); nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget ikan; nugget kentang parut;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang;
olesan berbasis daging; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar kentang; pasta artichoke; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari
daging; pastrami (daging); pate daging; pecan manisan; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri
dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan
dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging
ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pepes cumi; pepes ikan; pepes udang; perkedel kepiting; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk
membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput
laut; potongan daging sapi; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk
daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen
yang terbuat dari kentang; produk makanan laut kalengan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu;
produk olahan ikan dalam botol; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk yang
terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi;
prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu];
quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rhubarb
(tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger;
roti daging sapi; roti kedelai; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad daging; salad daging kalkun; salad
kentang; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sashimi;
sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus kacang; saus keju; saus pasta kepiting; sayuran asin;
sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sediaan Ikan; sediaan
berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur];
sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung
makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serbuk susu
kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; snack bar berbahan dasar biji; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog;
sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak;
sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; souffle (hidangan) kentang manis; steak daging; steak ikan; stok daging; stok olahan
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berbahan dasar rumput laut; sujuk [sosis]; sumsum hewan untuk makanan; sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; sup
kacang merah; sup kental tomat; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus;
susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu
kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang berasal
dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahu (dadih kacang kedelai); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran];
teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur bitan; telur ikan, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terrine daging; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang beku; udang karang, tidak hidup;
udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis];
wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt
berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard; yogurt berbahan dasar kedelai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032936
: 12/05/2022 13:32:39
:
: zulpikri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi,
37161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medang Water
: medang tidak memiliki arti dan water berarti Air

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032937
: 12/05/2022 13:34:32
:
: WAHYU ARIADI PUJIARSO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Asia Afrika No 15-17 - Hotel Golden Flower Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WA WEDDING PLANNER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Silver
: 45
: ===Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; Penyediaan informasi konsumen, berita, serta
komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan website yang menampilkan informasi
konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan; jasa agen pernikahan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa pengadaan upacara pernikahan sipil; jasa penyediaan dan pengadaan
upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa pernikahan; melakukan upacara pernikahan sipil===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032940
: 12/05/2022 13:39:30
:
: BUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krendang Timur II Rt.007 Rw.001, Kel. Krendang, Kec. Tambora,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: PEMANGKAT dan Logo P
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah, biru, hijau, hitam dan putih
: 40
: ===jasa percetakan; pencetakan digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032941
: 12/05/2022 13:42:20
:
: PT. HARTEKPRIMA LISTRINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI INDAH FINANCIAL TOWER LT 17, JL. PURI LINGKAR DALAM BLOK T8
UNIT NO 1708, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HDE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU DAN HITAM
: 7
: ===Ats / otomatis genset; Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo genset; Generator arus bolak balik; Generator tenaga
uap/alat pembangkit uap; Generator ; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak maju mundur
(reciprocating engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan untuk bagian
pengganti untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Silent box genset; Silent
generator; busi pijar untuk mesin Diesel; diesel generator; gasoline generator; generator AC; generator AC (alternator);
generator DC; generator arus; generator arus searah; generator bertenaga surya; generator elektrik; generator elektrostatik;
generator listrik; generator listrik bertenaga angin; generator listrik bertenaga surya; generator listrik darurat; generator listrik
portabel; generator listrik seluler; generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator oksigen
akuarium; generator tegangan tinggi; generator untuk kendaraan darat; generator untuk mengelas; generator untuk turbin
angin; generator-generator nitrogen untuk solder-solder besi listrik; lembam generator gas [mesin]; mesin diesel untuk mesin;
mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin genset; mesin pembakaran internal untuk pembangkit listrik, selain untuk
kendaraan darat; 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 bagiannya, selain untuk kendaraan darat;
motor listrik dan generator untuk peralatan penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor
listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; penggerak listrik dan peralatan generator
untuk konverter energi dan sistem penyimpanan, termasuk sistem eksitasi yang sesuai; pompa air diesel; pompa diesel; set
motor-generator untuk penggunaan energi alternatif; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; sistem
pembuangan untuk mesin diesel; tanaman oksigen generator untuk industri akuakultur; turbogenerators===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022032943
: 12/05/2022 13:44:45
:
: PT. UNIFOOD MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
Tangerang, Banten
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 241 dari 605

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Kalyam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh;
Baozi (roti isi); Biji kopi; Boba teh durian; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu
Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu
Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu
Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu
Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu 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 ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel;
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; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cincalok (Bumbu); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Dodol Kentang
Kerinci; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Extrac nira
kelapa (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gandum (Oats steel-cut); Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang;
Gula sirup; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gulai Pisang; Gulali; Hasil
produksi Madu; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi
susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Bingka Kentang; Kue Lapis
Sagu; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Labia Dange (Sagu Dange); 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 berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; 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 yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan yang mengandung tepung; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang;
Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; 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 madu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi
Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari sereal;
Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Penyedam makan (bumbu); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai;
Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis
isi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis;
Roti prata; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sage
[bumbu]; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bakasang; Sambal
Colo-Colo; Sambal Ikan Teri; Sambal Lingkung; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Tombur; Sambal baby cumi; Sambal
goreng; Sambal tabur; Sasagun; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan sayuran untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk
serbuk; Serpihan sereal; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; 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; Tepung Jawawut; Tepung atau
Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk
konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar manis
[bumbu]; adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan
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dalam koktail; air garam untuk memasak; air madu; almond berlapis gula; asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan
pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; 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; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun [mie]; biji chuang chia [bumbu]; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi
gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk keperluan
kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk ragi; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur tepung beras; bumbu;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; 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 taman, diawetkan [bumbu]; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; cabai kering
[bumbu]; cabe jamu (bumbu); callisons [gula-gula]; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu; campuran bumbu
kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran es krim; campuran isian berbasis
roti; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran saus [bumbu]; 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; cengkeh
(bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow
mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney mangga [sambal]; chutneys [bumbu]; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; crab boil [bumbu]; 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; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dessert
mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es gula; es kopi; es krim; 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 soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; flapjacks [bar gandum]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; 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 berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk mengawetkan bahan makanan; glasir madu treacle untuk ham; gluten
gandum kering; gnocchi berbasis tepung; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar
(dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa;
gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa
[pemanis alami]; gula kristal; gula kristal 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 bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula tidak
mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; isian kantong penyaring kopi tetes; jahe [bumbu];
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]; jinten (bumbu); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kacang
jeli; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi;
kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel keras berlapis gula; kelor yang mengandung tepung kelor; kembang gula;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula);
keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla
gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk
getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik
cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; 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 giling; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi
yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue es krim; kue gandum; kue sereal; kulit cokelat mengandung biji kopi
bubuk; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula];
liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran; madu
chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu, madu sirup; makan gandum;
makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan dari jagung; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan
pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan
dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi;
makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades
(cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; membalikkan gula; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie
Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan
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dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie
kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie
yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari
tanaman kelor; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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 biji kopi; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; 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 kopi; minuman kopi
dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat
dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis
kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mugi-cha [teh barley panggang];
nachos [keripik tortilla]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang
mengandung selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan serbat [gula-gula]; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; paprika [bumbu]; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta bawang putih [sambal]; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai
bumbu; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gulagula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula
[gula-gula]; permen rasa kopi.; persiapan sereal; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi;
polong kopi, terisi; polong teh, diisi; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt
[gula-gula]; produk sereal bebas gluten; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti
isi]; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; ramen [hidangan
berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rengginang; rengginang dari
tulang ikan; rocoto paste [bumbu]; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rumput
laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; sambal kacang; sambal pedas; sandwich es krim; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus cabai; saus cranberry [bumbu]; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus madu mustard; saus mustard madu; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]; saus untuk
es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan lobak
[bumbu]; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar
sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; senbei [kerupuk nasi];
serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal bubuk; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; sirup maple bebas gula;
spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
praline untuk digunakan pada es krim; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk
makanan; teh; teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein;
teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh
ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan
kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah
mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh
lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh
rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang 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; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga;
tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung;
tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa;
tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung soba; tepung
tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; tetes
buah [gula-gula]; tongkat jeli buah; wafer es krim; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032944
: 12/05/2022 13:46:24
:
: MUSTOFA RAMADHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TONGKOL RAYA NO.40 RT.004/009 KARAWACI BARU, KECAMATAN
KARAWACI, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TARIM AL-GHANNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Gold
: 3
: ===Parfum untuk bayi; air parfum; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan cologne; sachet parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222022032945
: 12/05/2022 13:46:27
:
: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo No. 371, Gabusan, Desa/Kelurahan Jombor, Kec.
Bendosari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57521
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIRTA MAKMUR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua
: 40
: ===pengolahan air; pengolahan air minum, air layanan dan air limbah; pengolahan dan pemurnian air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032948
: 12/05/2022 13:48:46
:
: VitaHealth Laboratories (Australia) Pty. Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1/102 Bath Road, Kirrawee, NSW 2232, Australia
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VitaHealth & Device
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032949
: 12/05/2022 13:49:30
:
: Olive International Inc.

540 Etiket

540 Etiket

: 3F, 12, Nonhyeon-ro 79-gil, Gangnam-gu,
Seoul
, 06237
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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
: MILKTOUCH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain;
Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; distribusi barang promosi; jasa penjualan produk dibidang
nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa ritel; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan ritel online; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan
pasar online; promosi penjualan (untuk orang lain)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032950
: 12/05/2022 13:49:43
:
: ERWIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. B. Katamso Gg. Karya No. 28-F, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota
Medan, Sumatera Utara
: 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
: JOLYNN COLLECTION & LOGO JL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 25
: ===Baju lengan panjang; Celana jeans; Daster anak-anak; Daster tidur; Pakaian linen; atasan untuk wanita; baju batik; baju
hamil; baju setelan; baju tidur; blus lengan pendek; celana chinos; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
orang dewasa; celana pendek; celana santai; daster; gaun; kaos; kaos lengan pendek; kaus lengan panjang; kemeja; kimono;
legging [celana panjang]; lingerie; pakaian dalam; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; piyama; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita;
rok; sandal; sepatu; setelan kaos bertudung (hoodies); topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032951
: 12/05/2022 13:50:23
:
: JEREMY ALVIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karet Belakang, RT.004/RW.007, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, 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 dan Lukisan
: AKRILIK TEKNIKA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 20
: ===Kotak penyimpanan (furnitur); bingkai foto; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak sepatu; papan direktori; papan
display; papan nama bukan dari logam; rak [perabot]; rak penyimpanan; rak sepatu===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032952
: 12/05/2022 13:51:20
:
: PT. UNIFOOD MAKMUR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
Tangerang, Banten
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kalmur
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh;
Baozi (roti isi); Biji kopi; Boba teh durian; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu
Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu
Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu
Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu
Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu 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 ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel;
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; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cincalok (Bumbu); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Dodol Kentang
Kerinci; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Extrac nira
kelapa (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gandum (Oats steel-cut); Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang;
Gula sirup; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gulai Pisang; Gulali; Hasil
produksi Madu; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi
susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Bingka Kentang; Kue Lapis
Sagu; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Labia Dange (Sagu Dange); 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 berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; 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 yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan yang mengandung tepung; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang;
Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; 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 madu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi
Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari sereal;
Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Penyedam makan (bumbu); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai;
Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis
isi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti

740

Halaman 247 dari 605

perancis; Roti prata; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula;
Sage [bumbu]; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bakasang;
Sambal Colo-Colo; Sambal Ikan Teri; Sambal Lingkung; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Tombur; Sambal baby cumi;
Sambal goreng; Sambal tabur; Sasagun; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Serpihan sereal; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp];
Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; 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; Tepung Jawawut;
Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk
daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek;
Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan
dalam koktail; air garam untuk memasak; air madu; almond berlapis gula; asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan
pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; 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; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun [mie]; biji chuang chia [bumbu]; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi
gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk keperluan
kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk ragi; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur tepung beras; bumbu;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; 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 taman, diawetkan [bumbu]; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; cabai kering
[bumbu]; cabe jamu (bumbu); callisons [gula-gula]; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu; campuran bumbu
kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran es krim; campuran isian berbasis
roti; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran saus [bumbu]; 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; cengkeh
(bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow
mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney mangga [sambal]; chutneys [bumbu]; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; crab boil [bumbu]; 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; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dessert
mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es gula; es kopi; es krim; 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 soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; flapjacks [bar gandum]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; 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 berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk mengawetkan bahan makanan; glasir madu treacle untuk ham; gluten
gandum kering; gnocchi berbasis tepung; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar
(dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa;
gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa
[pemanis alami]; gula kristal; gula kristal 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 bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula tidak
mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; isian kantong penyaring kopi tetes; jahe [bumbu];
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]; jinten (bumbu); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kacang
jeli; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi;
kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel keras berlapis gula; kelor yang mengandung tepung kelor; kembang gula;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula);
keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla
gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk
getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik
cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; 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
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giling; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue es krim; kue
gandum; kue sereal; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem yang dapat dimakan
untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis
kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu
mongso; madu mustard; madu, madu sirup; makan gandum; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan dari jagung;
makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan
pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar
tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal;
makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; membalikkan
gula; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie
gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang
mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman
kelor; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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 biji kopi; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; 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 kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh;
minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis
kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mugi-cha [teh barley panggang];
nachos [keripik tortilla]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang
mengandung selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan serbat [gula-gula]; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; paprika [bumbu]; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta bawang putih [sambal]; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai
bumbu; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gulagula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula
[gula-gula]; permen rasa kopi.; persiapan sereal; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi;
polong kopi, terisi; polong teh, diisi; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt
[gula-gula]; produk sereal bebas gluten; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti
isi]; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; ramen [hidangan
berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rengginang; rengginang dari
tulang ikan; rocoto paste [bumbu]; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rumput
laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; sambal kacang; sambal pedas; sandwich es krim; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus cabai; saus cranberry [bumbu]; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus madu mustard; saus mustard madu; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]; saus untuk
es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan lobak
[bumbu]; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar
sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; senbei [kerupuk nasi];
serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal bubuk; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; sirup maple bebas gula;
spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
praline untuk digunakan pada es krim; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk
makanan; teh; teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein;
teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh
ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan
kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah
mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh
lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh
rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan
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dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk digunakan
sebagai bumbu; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga;
tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung;
tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa;
tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung soba; tepung
tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; tetes
buah [gula-gula]; tongkat jeli buah; wafer es krim; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032953
: 12/05/2022 13:57:48
:
: PT A2Z SOLUSINDO TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza De Lumina Blok A 26, Taman Semanan Indah, Kecamatan Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QQ288TODAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Cyan dan Putih
: 41
: ===Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat,
kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Penyedia konten melalui situs web; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan elektronik online; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan
informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; menyedikan
informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022032954
: 12/05/2022 13:59:35
:
: PT CIPTA INDUSTRI EKONOMI NASIONAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KYAI MAJA NO. 7, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kode Pos : 12130, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIEN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, emas
: 35
: ===Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; manajemen bisnis orang-orang olahraga; promosi barang dan jasa melalui
sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; sponsor promosi acara
olahraga; sponsor promosi atlet olahraga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022032955
: 12/05/2022 14:02:22
: 97127000 16/11/2021 US
: Circle Internet Financial Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, Ireland
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

Tipe Merek

: Merek Kata

740

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CIRCLE
: CIRCLE : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 36
: ===Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana
elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai
elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Layanan transaksi pertukaran mata uang
digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata
uang virtual elektronik; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi
modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; 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 pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan investasi cryptocurrency; layanan mata uang kripto; manajemen portofolio keuangan; 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; memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; menyediakan
pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global;
pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi;
pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; transfer dana
elektronik melalui jaringan telekomunikasi===
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320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022032956
: 12/05/2022 14:02:40
:
: Macy’s IP Holdings, LLC

540 Etiket

: 145 Progress Place
Springdale, OH 45246
USA
: 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
: GIANI BERNINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===Dompet; Tas-tas; bulu binatang; dompet; kulit imitasi; payung; payung matahari; tali kulit; tas kantor; tas travel; tongkat
jalan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022032957
: 12/05/2022 14:04:20
:
: PT. UNIFOOD MAKMUR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Industri VII No.12 Blok M, Pasir Jaya - Jatiuwung, Tangerang - Banten, Kota
Tangerang, Banten
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kalpi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh;
Baozi (roti isi); Biji kopi; Boba teh durian; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu
Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu
Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu
Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu
Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu 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 ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel;
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari
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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; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cincalok (Bumbu); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Dodol Kentang
Kerinci; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Extrac nira
kelapa (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gandum (Oats steel-cut); Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang;
Gula sirup; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gulai Pisang; Gulali; Hasil
produksi Madu; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi
Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi
susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Bingka Kentang; Kue Lapis
Sagu; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Labia Dange (Sagu Dange); 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 berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; 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 yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan yang mengandung tepung; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang;
Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; 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 madu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi
Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari sereal;
Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Penyedam makan (bumbu); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai;
Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis
isi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis;
Roti prata; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sage
[bumbu]; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bakasang; Sambal
Colo-Colo; Sambal Ikan Teri; Sambal Lingkung; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Tombur; Sambal baby cumi; Sambal
goreng; Sambal tabur; Sasagun; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan sayuran untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk
serbuk; Serpihan sereal; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; 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; Tepung Jawawut; Tepung atau
Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk
konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar manis
[bumbu]; adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan dalam koktail;
air garam untuk memasak; air madu; almond berlapis gula; asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengikat untuk es krim; 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; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang
putih purée [bumbu]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun [mie]; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan
[bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk keperluan kuliner
[bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur merah
untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk ragi; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur tepung beras; bumbu;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; 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 taman, diawetkan [bumbu]; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
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pengganti teh; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); callisons [gula-gula]; camilan jagung kembung rasa bumbu;
campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran
es krim; campuran isian berbasis roti; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu
panas; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus [bumbu]; 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; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang
dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney
mangga [sambal]; chutneys [bumbu]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; crab boil [bumbu]; 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; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis
gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi;
ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui
bahan makanan; es gula; es kopi; es krim; 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 soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim
susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; flapjacks [bar gandum];
focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; 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 berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk mengawetkan
bahan makanan; glasir madu treacle untuk ham; gluten gandum kering; gnocchi berbasis tepung; gula; gula almond; gula
anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula
cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa;
gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk
makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; isian
kantong penyaring kopi tetes; jahe [bumbu]; 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]; jinten (bumbu); kacang berlapis
gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi
jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel keras berlapis gula; kelor yang
mengandung tepung kelor; kembang gula; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buahbuahan; kemiri (bumbu); keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal
instan; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang
terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kerupuk cumi;
kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketumbar
(bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; 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
giling; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue es krim; kue
gandum; kue sereal; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem yang dapat dimakan
untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis
kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu
mongso; madu mustard; madu, madu sirup; makan gandum; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan dari jagung;
makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan
pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar
tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal;
makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; membalikkan
gula; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie
gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang
mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman
kelor; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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 biji kopi; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; 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 kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat
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dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis
kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mugi-cha [teh barley panggang];
nachos [keripik tortilla]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang
mengandung selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan serbat [gula-gula]; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; paprika [bumbu]; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta bawang putih [sambal]; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai
bumbu; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gulagula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula
[gula-gula]; permen rasa kopi.; persiapan sereal; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi;
polong kopi, terisi; polong teh, diisi; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt
[gula-gula]; produk sereal bebas gluten; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti
isi]; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; ramen [hidangan
berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rengginang; rengginang dari
tulang ikan; rocoto paste [bumbu]; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rumput
laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; sambal kacang; sambal pedas; sandwich es krim; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus cabai; saus cranberry [bumbu]; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus madu mustard; saus mustard madu; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]; saus untuk
es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan lobak
[bumbu]; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar
sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; senbei [kerupuk nasi];
serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal bubuk; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; sirup maple bebas gula;
spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
praline untuk digunakan pada es krim; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk
makanan; teh; teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein;
teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh
ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan
kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah
mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh
lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh
rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang 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; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga;
tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung;
tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa;
tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung soba; tepung
tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; tetes
buah [gula-gula]; tongkat jeli buah; wafer es krim; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022032958
: 12/05/2022 14:05:30
:
: Yunita Dwi Setiowati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gatot Subroto No. 59, RT 01 / RW 02, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63515
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mekar Jaya Seafood
: makanan laut

591

Uraian Warna

: kuning, abu abu dan hitam

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

: 29
: ===Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang,
buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup;
hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan
laut===
: DID2022032959
: 12/05/2022 14:05:37
:
: PT. Lumas Mekanika Energi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Milenium 19 Blok L2 No.30-31 Kawasan Industri Millenium, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XTRA BIG OIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Jingga, Hitam
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); 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; Bahan tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Bensin RON 90;
Bensin RON 92; Gas dan gas minyak bumi cair; Gasolin; Gemuk pelumas; Gemuk untuk senjata (senjata); Grafit sebagai
pelumas; Komposisi berbahan dasar granular absorbent oil untuk menyerap tumpahan dari lantai; Marine Diesel Oil (MDO)
(Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak inti
sawit untuk keperluan industri; Minyak sawit menjadi bahan bakar biodiesel; Minyak Bahan Bakar Kendaraan Laut; Minyak
Diesel Hijau; Minyak Mentah Rendah; Minyak biji rami untuk digunakan sebagai pelumas; Minyak bumi olahan tanpa aditif;
Minyak dan lemak industri; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat dimakan dan minyak
esensial); Minyak dasar; Minyak gas; Minyak insulasi listrik; Minyak kelapa sawit untuk penggunaan industri; Minyak
kompresor; Minyak mineral yang telah melalui proses penyulingan dan tidak berwarna; Minyak pelepasan cetakan; Minyak
pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak pemanas; Minyak pemotongan; Minyak roda gigi terbuka; Minyak solar CN 48;
Minyak turbin; Minyak untuk sumbu sembahyang (bahan bakar); 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
untuk senjata (senjata); 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 minyak mesin; aditif non-kimia untuk
bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk bensin; aditif non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak
mesin; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif non-kimia untuk pelumas; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor);
bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor)
untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk penggunaan domestik,
rumah tangga dan industri; bahan bakar padat; bahan bakar yang berasal dari minyak mentah; bahan tambahan bukan bahan
kimia untuk minyak dan bahan bakar; bensin industri; cairan pelumas mesin potong; casting minyak; cetakan pelepasan
minyak; eter minyak bumi; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gas minyak bumi cair; gas yang dipadatkan
[bahan bakar]; gemuk industri; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; grafit sebagai pelumas; grease untuk kulit; grease untuk
pengawetan kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi penekan debu berbasis minyak bumi; lanolin;
lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin
untuk keperluan industri; lemak; lemak sapi untuk keperluan industri; lemak untuk keperluan industri; memanaskan minyak;
minyak bakar; minyak berat; minyak biji kapas untuk keperluan industri; minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak bumi;
minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari untuk keperluan industri; minyak dan gemuk industri; minyak dan
lemak industri, lilin; minyak dan lemak industri, pelumas; minyak dan minyak pengawet kulit; minyak diesel; minyak gas untuk
pemanas industri; minyak gas untuk pemanasan domestik; minyak gerinda; minyak hewani untuk keperluan industri; minyak
ikan untuk keperluan industri; minyak ikan, tidak bisa dimakan; minyak industri; minyak jagung untuk keperluan industri;
minyak jarak untuk keperluan industri; minyak jarak, tidak bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk keperluan industri;
minyak kacang untuk keperluan industri; minyak kedelai untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; minyak
lampu; minyak lampu yang mengandung anti serangga; minyak lobak untuk keperluan industri; minyak lobak untuk mesin
pelumas; minyak mentah; minyak mentah berat; minyak mentah ringan; minyak mesin; minyak mineral; minyak mineral dan
gemuk untuk keperluan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak mineral putih teknis; minyak mineral untuk digunakan
dalam pembuatan cairan pemotongan logam; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cat; minyak mineral untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit; minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan
perdagangan umum; minyak nabati untuk digunakan dalam pembuatan cat atau sabun; minyak non-mineral untuk keperluan
industri; minyak non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak otomotif; minyak
pelembab; minyak pelumas; minyak pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan;
minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak pemotong untuk
pengerjaan logam industri; minyak pendingin; minyak pendingin untuk sarung tangan baseball; minyak penembus serba guna;
minyak penetrasi; minyak penetrasi untuk digunakan pada kunci pintu; minyak penyerap goncangan; minyak perilla untuk
keperluan industri; minyak putih; minyak putih grade teknis; minyak putih teknis; minyak rantai; minyak rebus untuk keperluan
industri; minyak ringan; minyak tanah; minyak tar batubara; minyak tekstil; minyak tulang untuk keperluan industri; minyak
untuk alas kaki; minyak untuk cat; minyak untuk digunakan dalam industri tekstil; minyak untuk keperluan umum; minyak untuk

740

Halaman 255 dari 605

melepaskan pekerjaan bentuk [bangunan]; minyak untuk pengawetan kulit; minyak untuk pengawetan pasangan bata; minyak
untuk pengawetan pasangan bata atau kulit; minyak untuk pengerjaan logam; minyak untuk perawatan permukaan; minyak
untuk senjata [senjata]; minyak untuk sepatu; minyak untuk sirkulasi; minyak wijen untuk keperluan industri; minyak yang
dikeraskan [minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak yang mudah terbakar; minyak zaitun untuk keperluan
industri; minyak-minyak untuk penerangan; olahan minyak kacang kedelai untuk perawatan peralatan masak tanpa lengket; oli
dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli industri untuk
baterai; oli mesin 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 non-mineral untuk keperluan industri (bukan
untuk bahan bakar); pelumas non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas
otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak;
pelumas serba guna; pelumas untuk binding wakeboard; pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas
untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; pelumas untuk sabuk; pelumas untuk senjata; pelumas untuk
sepatu bot; produk minyak bumi yang berasal dari minyak mentah; sumbu untuk lampu minyak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022032960
: 12/05/2022 14:07:08
:
: MARIA ULFAH WULANSARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER MELATI RESIDENCE NO. A6 RT.005/001 PANINGILAN, KECAMATAN
CILEDUG, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UPPER ROAST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kopi (
Kafe ); Layanan kedai makan; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan kedai minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022032961
: 12/05/2022 14:10:02
:
: PT. BINTANG CHEMICAL ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko IFOLIA 2 Blok HY 46/28 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya
Kab. Bekasi 17214, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AgroAccurat DG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2022032962
: 12/05/2022 14:10:47
:
: YULIA MUSTIKA WATI, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILA BOGOR INDAH 2 BLOK GG 9 NO 3A, CIPARIGI BOGOR UTARA KOTA
BOGOR, Kota Bogor, Jawa Barat, 16157
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: MaknaData

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 256 dari 605

566

Arti Bahasa

:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna merek merah, jingga, biru muda, ungu, biru tua dengan semua turunannya Tidak terbatas warna Merah, JIngga, Biru
Muda, Ungu, Biru Tua dan tidak terbatas penempatannya
: 35
: ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Konsultan Niaga; Konsultan bisnis;
Konsultansi strategi bisnis; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan
bisnis dan manajemen rantai; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Penyediaan informasi dan
nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Riset dan analisis data bisnis; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis
statistik riset pasar; interpretasi data riset pasar; jasa analisis dan riset pasar; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; 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 riset bisnis; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak 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 perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; konsultasi riset pasar; layanan
pemasaran dan riset pasar; layanan pencarian data riset pasar; layanan pengumpulan data riset pasar; 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; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
melakukan survei riset pasar; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pengolahan data; pengumpulan dan analisa data dan
statistik riset pasar; pengumpulan informasi riset pasar; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan layanan riset dan
informasi pasar; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset
pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; periklanan, pemasaran, riset pasar;
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; wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033063
: 12/05/2022 17:03:19
:
: Dedi Suherlan, DEDI SUHERLAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cigalasar 003/005, desa. Bojongkalong, kec. Nyalindung, kab. Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43196
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BROZOL
: mengeluarkan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning
: 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
bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelarut pestisida; Perekat pestisida; 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 hidroponik; Pupuk organik hayati
cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa
kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia
untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; garam [pupuk]; kalsium sianamida
[pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium sulfat;
pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk
majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen;
pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk sintetis untuk keperluan
pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat yang tergabung; 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; rabuk (pupuk)
alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan pupuk; tepung tulang [pupuk]; triple
superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022033143
: 13/05/2022 00:51:25
:
: Masbun Asyo

540 Etiket

Halaman 257 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kisaiman I Kp. Baru Rt 03 RW 05 Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang, Banten, 15112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bola - Balon + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 1
: ===garam beryodium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033144
: 13/05/2022 00:55:39
:
: CHRISTIAN DAVID WIHARDJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAWI NO. 7 G RT. 004 RW. 006 KEL. MANGGA DUA SELATAN KC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 3
: ===Sampo; Vitamin rambut; kondisioner sampo; masker rambut; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; serum rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033145
: 13/05/2022 07:12:51
:
: M Sultan Fahad Satriansyah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siwalankerto Utara No 16, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALECTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Orange, Biru
: 43, 30
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet===
===minuman sediaan berbahan dasar kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033146
: 13/05/2022 08:00:14
:
: Ali Usman

Alamat Pemohon

: Jl. Probolinggo 158, RT/RW 004/002, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 258 dari 605

Malang, Jawa Timur
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 169 Sigaret Kretek
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah dan Hitam
: 34
: ===Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; Geretan; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat
dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi;
asbak untuk perokok; cerutu; kertas rokok; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; rokok; rokok kretek; tembakau;
tembakau mentah; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033147
: 13/05/2022 08:07:53
:
: PT. Sangkala Inter Medika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Kopo Mas Regency Blok 8 Nomor O, Kota Bandung, Jawa Barat, 40225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sinmed
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru, kuning dan hitam
: 10
:
===Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat
bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat diagnosa untuk keperluan medis; 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 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 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
pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pemeriksa THT;
Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat
pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Alat pengukur
detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat
penyedot untuk operasi (vakum); Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; 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 ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Aparatus dan peralatan
perawatan gigi; Aparatus pemutih gigi dengan lampu LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit
perawatan intensif; Aparatus spirometri; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bantal angin untuk keperluan medis;
Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara
untuk keperluan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Benang bedah; Botol (tempat) kencing orang sakit
(wadah); Celemek medis untuk kedokteran gigi; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Corong
untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Filter bakteri; 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; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah);
Hiperbarik untuk tujuan medis; Injektor cairan medis; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen diagnostic untuk
keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur
suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes
sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrument dan peralatan ginekologi; Jacksen ress berfungsi untuk alat
bantu pernapasan; Jarum fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik
untuk rahim; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kalung untuk keperluan medis; 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; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk
pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak;
Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan;
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
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bedah mata dua; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Masker bedah ber-filter tinggi;
Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan
untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus
Untuk keperluan Medis; Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran untuk penyaringan
[medis]; Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Nebuliser portabel untuk keperluan
medis; Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK
BAYI; 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; Pelat pemanas untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pemindai optik untuk
keperluan inspeksi medis; Pendan untuk anestesi; Penghangat tubuh bayi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse
cap); Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan Laboratorium untuk
Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Untuk Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bedah;
Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular; Peralatan dan
perangkat medis yaitu sensor dan alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi
fisiologis lainnya; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran
dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan
mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis untuk pengujian
diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan
dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan
pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; 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 resusitasi (alat bantu pernapasan); 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 pengujian darah; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau properti
darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat medis- yaitumonitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang memakai atau
membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat
tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban
suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk
dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pompa dan kompresor untuk
keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu
untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan medis; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Ruang
pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; Saluran pembuangan untuk
keperluan 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 medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk
keperluan medis; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; 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; 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; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Tabung
pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan permukaan
dipanaskan; 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; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat tidur angin untuk tujuan
medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus
dibuat untuk tujuan medis; Thermometer; Tirai ruang bedah; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya
diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi; Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis;
alat bantu Dengar; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik;
alat bantu dengar medis; 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
medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk
digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat pacu
jantung; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat penghisap luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik
medis; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi ultrasonik; 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; analisis
untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat fototerapi untuk
tujuan medis; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur diagnostik ultrasonik untuk
tujuan medis; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur transfusi darah; aparatus drainase luka; aparatus
pemantauan denyut jantung; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk terapi ultrasound; aparatus, perangkat dan artikel untuk
merawat bayi; baki cetakan gigi; bantal udara untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara
elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bedah dan peralatan medis dan instrumen; benang, bedah;
berpakaian forsep untuk tujuan bedah; bor gigi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; cangkir hisap luka; catgut
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bedah; defibrillator eksternal; dilator ginekologi; dilator hidung internal yang; dipan jari untuk pemeriksaan; droppers mata
untuk tujuan medis; droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; electrocardiographs; elektroda
defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; excavator gigi;
filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk
tujuan medis; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis;
glukometer; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; handpieces gigi; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan
terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; injector
insulin; injector insulin dijual kosong; injector obat; injector suntik; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen gigi; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ
reproduksi perempuan; instrumen injeksi tanpa jarum; instrumen medis; instrumen urologis; irigator dan bagian-bagiannya
berupa tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jarum bedah; jarum
injeksi untuk tujuan medis; jarum suntik; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali
pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; kantong
feses; kantong urin; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur
untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter
intrakardial; kateter intravena; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi
tas darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama
disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; 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; laryngoscopes; manset kompresi; masker bedah;
masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut 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 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 untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk
penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan
sanitasi; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin
dialisis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh
manusia; monitor denyut jantung; monitor denyut nadi; monitor jantung janin; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor
respirasi; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem
pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; otoscopes; oximeters pulsa; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; peak flow meter; pelindung pendengaran;
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pendengaran perangkat perlindungan; penghangat bayi untuk
penggunaan medis; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; penjaga jari untuk
tujuan medis; penjelajah gigi; penutup sepatu bedah; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; peralatan akupunktur; peralatan
analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan
dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; 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 medis; peralatan medis untuk aktivitas jantung
merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk melakukan tes
immunoassay kromatografi; 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 untuk diagnosis klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah;
perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat medis; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan
persentase lemak tubuh; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perban elastis; perban pendukung; perban untuk sendi;
perban, elastis; perekam denyut jantung; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis;
pisau bedah; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pompa untuk tujuan medis; probe jantung; probe lurus; probe
microsensor untuk tujuan medis; probe untuk penggunaan medis; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; resuscitators;
resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan
karet untuk keperluan gigi; 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 tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung
tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan
medis; sarung urin; selimut, listrik, untuk keperluan medis; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sensor
[aparat pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap menjadi lembaran inkontinensia;
specula vagina; stetoskop; sumbat telinga untuk tujuan medis; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan
rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel prosedur medis; tabung endobronkial; tabung endotrakeal; tabung infus; tabung
kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk sampel; tabung untuk bernapas yang digunakan
dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan
kateter; tandu pasien; tang bedah; tang tulang; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; termometer digital
untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer
untuk tujuan medis; tiang infus untuk keperluan medis; tirai pembedahan mata; tonometers; topi bedah; transfusi set; tubing
medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk
transfusi; urinal [untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi
lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022033148
: 13/05/2022 08:20:09
:

540 Etiket

Halaman 261 dari 605

730

Nama Pemohon

: Ali Usman

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Probolinggo 158, RT/RW 004/002, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten
Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOZZA Sigaret Kretek
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning dan Putih
: 34
: ===Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; Geretan; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat
dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; asbak untuk perokok; cerutu; kertas rokok; pemantik untuk perokok;
pemantik untuk rokok; rokok; rokok kretek; tembakau; tembakau mentah; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033150
: 13/05/2022 08:39:31
:
: Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Kalijudan Indah J-43, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PMK - KYOKUSHINKAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH DAN PUTIH
: 41
: ===Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; jasa pelatihan beladiri
kyokushinkai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033151
: 13/05/2022 08:44:10
:
: SUDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TUANKU TAMBUSAI 18-19, RT. 003/RW. 002, KEL. DELIMA, KEC. TAMPAN,
Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bali Tonic
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan, Merah, Putih
: 33
: ===Anggur suling; Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Kirsch (minuman beralkohol); Minuman Tuak; Minuman anggur
beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak anggur yang dilindungi oleh
sebutan asal "Cognac"; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol perangsang nafsu makan; Minuman beralkohol
sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman brendi; Minuman wine; Ragi
untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuamn
anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol)
manis; Wine (minuman anggur beralkohol) putih; Wine (minuman anggur beralkohol) stroberi; Wine (minuman anggur
beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); amaro [minuman keras herbal]; arak beras suling;
champagne (minuman keras); grappa (minuman beralkohol); koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak
dingin; koktail rum (minuman beralkohol); margarita (minuman beralkohol); minuman beralkohol dengan rasa teh; minuman
beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman keras blackcurrant; pure malt
whisky (minuman beralkohol); sangria (minuman beralkohol); sari apel beralkohol; wine dan wine bersoda===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033152
: 13/05/2022 08:46:08
:
: PT RUANG SUKSES NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ciputra International Tokopedia Care Tower 16th Floor, Jl. Lingkar Luar Barat
No.101, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUANG PEDIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 36
: ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen
real estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; agen penyewaan (letting), rental dan sewa akomodasi (real estat); jasa
agen penagihan sewa; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; layanan broker real estat, manajemen, sewa
guna dan penyewaan; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa
apartemen; layanan penyerahan sewa real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; mengatur sewa
dan perjanjian sewa untuk real estat; mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; pengadaan sewa real
estat; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real
estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; perantara untuk sewa beli; sewa real estat; sewa tempat komersial; sewa,
pialang, penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli peralatan kantor; sewa-guna real
estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033153
: 13/05/2022 08:47:18
:
: Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Kalijudan Indah J-43, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HITAM, MERAH, PUTIH
: 41
: ===Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; jasa pelatihan beladiri
kyokushinkai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: D102022033154
: 13/05/2022 08:52:29
:
: MUHAMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AMPEL SUCI 1 RT 008 RW 002 KEL. AMPEL, KECAMATAN SEMAMPIR, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Itsmid Aswad + lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 263 dari 605

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, coklat, emas
: 3
: ===Minyak essensial; Sabun Kecantikan (kosmetik); batang dupa; bubuk pacar; celak mata; kosmetik; parfum; pensil eyeliner;
pensil mata kosmetik===
: DID2022033155
: 13/05/2022 08:56:39
:
: PT. DIGITAL AUTO SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kota Administrasi Jakarta Selaran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12790
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bengkel Mania
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 37, 7
: ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan
bermotor===
===distributor untuk mesin kendaraan; penyalaan elektronik untuk kendaraan; peralatan mesin; peralatan pelumasan (mesin);
silinder mesin untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033157
: 13/05/2022 09:06:09
:
: SAMUEL AGUS SANTOSO

540 Etiket

: JL. CAKRAWALA TENGAH I/14 RT. 006 RW. 003, KEL. TAWANGSARI, KEC.
SEMARANG BARAT, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50144
: 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
: SUPRAZ + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah.
: 29
: ===Bandeng presto (bandeng duri lunak); Ikan Bakar Bandeng; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Potongan daging ikan tanpa tulang; Sediaan hidangan ikan;
ikan olahan; otak-otak; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan yang terbuat dari
ikan; sediaan Ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033158
: 13/05/2022 09:15:40
:
: PT SANDI FOORAGE FIMATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Weleri-Gemuh KM 5, RW.2, Krajan, Purworejo, Kec. Ringinarum,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51356, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51356
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Miku Miku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: magenta dan ungu
: 43, 30
: ===Kantin; Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Warung makan; kafe; restoran swalayan===
===Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji

740
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berbahan dasar mie yang didinginkan; 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 italia; Mie jepang; Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering
untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong;
Nasi, pasta dan mie; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; makanan siap
saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie
kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie udon; mie udon instan; mie, dimasak atau
tidak dimasak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033159
: 13/05/2022 09:37:45
:
: DWI SAKTI NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden Green Hill GH 12/02, RT/RW : 026/006, Ds : Sidokepung, Kec :
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas / Gold ( Kode Warna : bd9060)
: 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
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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
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)
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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;
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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
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
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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 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 [self-draining] merupakan
bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air; ketel air
dan pendingin air===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
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smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen
(attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang
untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Grip untuk tas; Item kulit kecil
khusus koin dan tas; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Pegangan tas; Pegangan
untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk tas; Tali
untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai); Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit;
Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya
penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas
Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas
besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas
travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;
ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas
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kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain
yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; bagian logam untuk tas; barang bawaan adalah tas; bingkai tas tangan; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet kopling kecil [tas];
dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi [tas]; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet serba guna [tas tangan];
dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas];
kantong (tas) anti air; kerangka tas; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori
dekoratif; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas
tempat alat cukur dijual kosong; 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; omamoriire [tas pesona]; pegangan untuk memegang tas belanja; penutup kain untuk tas travel; penutup tas; portofolio tipe tas kerja;
rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; tag tas golf dari kulit; tali untuk dompet [tas]; tas; tas (trunk) bepergian; tas *;
tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang
dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual
kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu
anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong;
tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas
belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas
multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk
koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian
untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat
pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan
tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak;
tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas
sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit;
tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas
serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk
melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang
terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas
tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel;
tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas
untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam;
tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan;
tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas
untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk
perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas
kecantikan yang dijual kosong; train case (tas)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033161
: 13/05/2022 09:44:39
:
: handaini

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. pembangunan VI NO 12, Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIVAecs
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: daun hijau - tulisan hitam / putih
: 16
: ===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, bukubuku, 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.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033162
: 13/05/2022 09:45:59
:
: PT. Arena Agro Andalan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RP. Soeroso No. 32, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ProMaizena
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning
: 30
: ===Tepung jagung; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033163
: 13/05/2022 09:58:10
:
: MAHNIKAM MEGAWATI WIJAYA

540 Etiket

540 Etiket

: CANARY BARAT I NO. 50 THE SPRING, KEL. CIHUNI, KEC. PAGEDANGAN ,
Kabupaten Tangerang, Banten
: 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
: ALL ABOUT KITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sarung tangan bayi; Sol sepatu; alas kaki; atasan
[pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi
dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bulu tiruan [pakaian]; cardigan; celana; celana dalam; celana
leging; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kain tadah liur bayi;
kaos oblong; kaus kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset;
mantel; muffs [pakaian]; oto bayi dari plastik; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian olahraga; pakaian pantai;
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pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian seragam; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria;
pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk pakaian; sandal; sarung tangan
[pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga; sepatu sandal; stoking;
sweater ringan; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033164
: 13/05/2022 10:09:29
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: ASTRA Otopower + Lukisan
: ASTRA Otopower + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
ASTRA : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam.
: 9
: ===Pengisi daya untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; colokan dan
soket listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; penutup pengaman untuk soket listrik; soket listrik;
stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033165
: 13/05/2022 10:19:06
:
: Sintawati Handoyo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Buana Permai 2B/4, Denpasar, BR/Link. Buana Permai, Padangsambian,
Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: der Himmel
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit
sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik;
bubuk glitter kosmetik; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik);
garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; krim dan
lotion kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; lotion berjemur
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion rambut kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak
berjemur [kosmetik]; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak penyamakan [kosmetik]; mousses [kosmetik];

740

Halaman 276 dari 605

pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pembersih untuk kuas kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk pemutih (kosmetik); sabun kosmetik; salep kosmetik;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan rias
rambut kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); susu penyamakan [kosmetik]; tisu kosmetik pra-lembab; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033166
: 13/05/2022 10:19:39
:
: Keng Effendy

540 Etiket

: Jl. Jelambar Selatan VIII No. 55A, RT. 009 RW. 004,
Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
, 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 dan Lukisan
: BARRACUDA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===Stabilizer listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033167
: 13/05/2022 10:20:56
:
: DAMARIS MALILLIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SEPAKUAN, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, 91362
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'HO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 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; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
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wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah;
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toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033168
: 13/05/2022 10:22:50
:
: PT. IDE DIGITAL INVENTURA

540 Etiket

: Jl. Matraman, Ringinsari, RT.001/RW.049, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.
Sleman, DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jurno. id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; biru
: 41
: ===Layanan reporter berita, layanan reporter foto; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis;
layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di
bidang hukum; layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; pelaporan
sindikasi berita; penyediaan berita secara online; produksi podcast; produksi podcast video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033169
: 13/05/2022 10:23:02
:
: Sandra Dewi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rambutan No 279 ds dadi makmur,RT/RW 013/007, Kel/Desa bandar sakti,
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34167
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Her-B Secret
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan emas
: 3
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033170
: 13/05/2022 10:24:56
:
: Achmad Ubaidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Dandeles B115 RT.01 RW.09 Desa Wadeng Kecamatan Sidayu,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 1
: ===pupuk; pupuk mineral; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022033171
: 13/05/2022 10:27:44
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: LESTARI SEKARNINGRUM

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA NUSA INDAH BLOK I.I/3 RT 001 RW 017 KEL. BOJONG KULUR KEC
GUNUNG PUTRI, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Le'Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

740

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
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pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033172
: 13/05/2022 10:28:24
:
: Achmad Ubaidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Dandeles B115 RT.01 RW.09 Desa Wadeng Kecamatan Sidayu,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREENSTAR F + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 1
: ===pupuk; pupuk mineral; pupuk untuk penggunaan pertanian===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033173
: 13/05/2022 10:29:10
:
: PT. IDE DIGITAL INVENTURA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Matraman, Ringinsari, RT.001/RW.049, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.
Sleman, DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jurno. id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; biru
: 38
: ===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; pengiriman
konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; penyedia konten multimedia
melalui internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan
konten audio, video atau multimedia; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; streaming audio konten
melalui jaringan komputer global; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam
sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal;
transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload dan tidak dapat
didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033174
: 13/05/2022 10:30:42
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTERNATIONAL ALPHA
: INTERNATIONAL ALPHA : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033175
: 13/05/2022 10:31:33
:
: DWI SAKTI NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden Green Hill GH 12/02, RT/RW : 026/006, Ds : Sidokepung, Kec :
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas / Gold ( Kode Warna : bd9060 )
: 17
:
===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan
untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang
dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan
polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,
potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan
penyekat terbuat dari atas dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan
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peka temperatur selama perjalanan (transport); Batang dan palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O;
Damar buatan (produk setengah jadi); Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik
pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape);
Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk Pembungkus
mesin cetak; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas kondensor;
Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi karet bukan vulkanisir yaitu karet non vulkanisir untuk digunakan
dalam pembuatan ban; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil; Laminasi dan lembaran
polimer untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan
penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan
plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk
penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri;
Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses
lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis
(films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket
Kendaraan Bermotor; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk
keperluan pertanian; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; Membran untuk atap menggunakan
papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal
shock; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang diperkuat dengan fiber; Pelapis
anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang; Perekat lembaran tipis plastik untuk
penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Permukaan
lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pernis pelapis aliran listrik (pelapis untuk motor elektrik); Pita
perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik anti
gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah
dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran,
kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan;
Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin poliamida setengah diolah; Resin polimer setengah
diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses (produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari
logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang
kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa; Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik bukan
untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tabung fleksibel
bukan dari logam; Tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk
mawar bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari
logam; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam,
untuk pipa udara tekan fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk saluran udara terkompresi; alumunium Foil
Sebagai Bahan Isolasi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes untuk digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes,
belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik untuk keperluan peredam suara; bahan bantalan karet
untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk sambungan; bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa
untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi; bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi
fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi
termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk pesawat terbang; bahan
isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari busa polietilen; bahan
isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,
foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan karet untuk vulkanisir ban;
bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan
mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-konduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet;
bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer;
bahan pelapis rem diproses sebagian; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi bahan
pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal
(cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi
dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat, bukan
dari logam, untuk pipa; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari
plastik; bahan penyaringan serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat
tahan/anti debu; bahan penyekat lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting
laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela gedung bukan dari logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahanbahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
batu tulis asbes; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan
tekstil; benang elastis, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang
karet bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet
tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder;
benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun asbes (asbestos yarn); benang tenun dan benang
serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil; benang tenun dan benang serat kimia (chemical
fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk asbes; bulu
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kempa asbes; bulu kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa dibentuk untuk
kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai
insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan low-density untuk isolasi;
busa poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain;
cakram logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan sebagai segel
sambungan pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai segel
sambungan pipa; cincin paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari karet
atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis;
cincin yang terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir yang
digunakan dalam perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit;
ekstruksi mencetak plastik secara berkelanjutan; fiberglass untuk isolasi; filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semidikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen asam polilaktat [PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam
pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D;
film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film antidazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela; film anti-silau untuk jendela [film berwarna]; film mulsa; film
plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows;
film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi (polarizing plates)
atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada
windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada windows;
film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk
keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk pembungkus dan
pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film polimer untuk
digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan mengisolasi bangunan;
film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban;
film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan
sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang menutupi bagian luar mobil;
flensa dari plastik; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; ganjalan pintu dari
karet; gasket; gasket berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; gasket,
bukan dari logam; getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca, mentah; getah perca, setengah dikerjakan; getah,
mentah; getah, mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah dikerjakan; getah, tidak diproses; hambatan uap berlapis;
isolasi bahan tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik;
isolator listrik; isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika;
isolator untuk kabel; isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa
industri; jaring asbes (asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa
untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain
fiberglass untuk insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kantong karet untuk kemasan; kantong
penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; karet Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena
terhalogenasi; karet akrilik; karet alam; karet alam dengan grade SIR (Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa
sel tertutup untuk meredam suara; karet cair; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan
dalam manufaktur; karet mentah; karet nitril; karet polisulfida; karet remah untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet
sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur;
karet stirena-butadiena; karet terklorinasi; karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah
diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet,
mentah atau setengah dikerjakan; karet, setengah dikerjakan; karet, tidak diproses; katup karet; katup karet atau serat
vulkanisir; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet india atau serat vulkanisir; katup serat
vulkanisir; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk
taman bermain; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper); kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet;
komposisi bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil;
komposisi untuk mencegah radiasi panas; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling dan
sambungan pipa bukan dari logam; kopling dan sambungan pipa non-logam; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen;
kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk
selang api; lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban
untuk perekat selang pendingin udara; laminasi dan lembaran dari plastik dan polimer untuk kemasan komersial atau industri
dan label kemasan; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan
industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk
pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis
(films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films)
poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik
setengah diolah; larutan karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan industri; lembar asbes; lembar viscose untuk
keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk pembungkus; lembaran akrilik untuk digunakan
dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan
isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan melaminasi label
pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis
perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat
untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran
untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam
manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis; lembaran resin sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi,
selain untuk pembungkus; lembaran tipis plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama
yang tahan lama; lembaran tipis kertas untuk pengemasan dan pelabelan; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam;
menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah
dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; paking sambungan
untuk pipa; panel logam penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari

Halaman 284 dari 605

karet; pelat logam penyerap suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan
asbes untuk katup; pengepakan asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk
gasket; pengepakan grafit untuk katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi
pengisi ekspansi untuk perkerasan; pengisi sendi ekspansi; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat
dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel eternit; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah
jadi]; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi
untuk kabel listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; penyekat sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan
karpet; perlengkapan non-logam untuk pipa; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa
fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk
keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita elastomer
perekat untuk penempatan ke perangkat elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita
kamuflase yang digunakan dalam berburu; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga; pita kemasan perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita
penyambungan foto; pita perekat (seal tape); pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala
medan, dan sepeda untuk mencegah pengendara tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk
penggunaan industri dan komersial; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita
perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan
pipa; pita segel yang terbuat dari karet; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan
resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan
dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik setengah jadi; plastik yang setengah
diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam
manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain untuk
pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak
setengah jadi; regenerasi karet; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk
digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur
[produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin
buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet
untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam
manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin
buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum; resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik
dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam
manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur kateter balon; resin setengah
diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan
serat alami [produk setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan fondasi; rock wool (serat mineral ringan yang
terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa,
bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran
pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel (bukan dari logam); sambungan pipa
dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan silinder;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam;
sarung tangan isolasi; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat;
segel dinamis; segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah
kebocoran cairan; segel logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak; segel minyak nonlogam; segel minyak untuk kendaraan; segel non-logam [selain perangko]; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam
untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk
digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca; segel non-logam untuk kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel
non-logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk
peredam kejut; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel
non-logam untuk saluran; segel non-logam untuk sambungan; segel non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston nonlogam; segel statis; segel untuk koneksi pipa; selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil;
selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet
untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara;
selang kompresor udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk
injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel
untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang
plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat
dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan
pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selimut
peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri; selubung isolasi
untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam;
selulosa asetat, setengah diproses; senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa penyegelan, sealant dan gala,
senyawa penyambung eternit, senyawa sealant untuk sambungan dan material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi
untuk keperluan bangunan, bahan isolasi termal; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa; senyawa sealant
untuk sambungan; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk
digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi;
serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat
kimia bukan untuk pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil
untuk kegunaan industri; serat plastik bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan
dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil;
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serat sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil; serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam
manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk
ashes; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip
penyegelan non-logam; struktur logam isolasi suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet;
sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci; sumbat karet untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung
fleksibel, bukan dari logam; tabung karet fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos
cords and strings); tali dari karet; tali karet; tali sepatu (laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet,
untuk kemasan; tempelan bak mandi anti slip dari karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat
dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk
keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk
digunakan dalam menekan gulma; tikar mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api
asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan
membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri
dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral
[isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk
insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang
(Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam
kejut, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
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: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN HITAM
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
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mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
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obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033177
: 13/05/2022 10:40:42
:
: PT. ANEKA KARYA TEKINDO

540 Etiket

: Graha Inti Fauzi 6th Floor. Jl. Buncit Raya Blok – No. 22, RT 002, RW 007, Kel.
Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Selatan, DKI Jakarta
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: akt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat penjepit untuk backhoe; Derek (alat pengangkat); Hidrolik pada dump truk; Lengan robotik untuk palletizing; Mesin
pengangkat mobil model gunting; Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop
kabel , dan pemuat; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; derek; derek dok; derek rangkak;
derek truk; excavator; excavator hidrolik; floating crane; gantry crane [bridge crane]; jangkar/penjepit untuk backhoe; jib crane;
kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kerekan; kerekan listrik; kerekan mekanik; mekanisme robot [mesin] untuk
digunakan dalam konstruksi; menara crane; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat
platform; mengangkat platform kerja; mesin konstruksi; mesin susun; mesin untuk industri konstruksi; mobile crane;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; platform kerja elevating seluler; platform lift logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022033178
: 13/05/2022 10:41:40
:
: Standard Chartered PLC

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 1 Basinghall Avenue
London
EC2V 5DD
United Kingdom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: LABAMU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35, 36
: ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Kompilasi bisnis data;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet;
Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk
perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan perantara bisnis;
Manajemen Proses Bisnis; Mengumpulkan informasi bisnis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
administrasi bisnis; administrasi urusan bisnis; analis data bisnis; analisis biaya; analisis dan penelitian pasar; evaluasi bisnis;
evaluasi peluang bisnis; jasa iklan dan promosi; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa penilaian bisnis; jasa penyediaan data bisnis; konsultasi bisnis; kutipan harga
untuk barang atau jasa; layanan bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan penagihan bisnis; layanan pengembangan bisnis untuk
perusahaan pemula; layanan rujukan dan penempatan pribadi; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis komersial; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur perkenalan bisnis;
negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; penagihan; penasihat bisnis dan layanan informasi; penelitian dan evaluasi bisnis;
pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan barang;
pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengembangan bisnis; penilaian bisnis; penyediaan bantuan
bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis;
sistemasi informasi ke dalam database komputer===
===Administrasi urusan keuangan; Asuransi; Jasa penasehat keuangan; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi;
Layanan kredit; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan;
Memberikan informasi tentang asuransi; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi
pembayaran lainnya; Penyedia keuangan; Penyediaan jasa informasi keuangan; Perbankan online; investasi; jasa keuangan
di bidang peminjaman uang; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa
pengadaan keuangan bisnis; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman konsumen; jasa-jasa peminjaman uang
(pembiayaan); jasa/layanan transaksi keuangan; kutipan komoditas; 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 kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan
pinjaman; layanan kredit dan pinjaman; layanan pembiayaan; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pemrosesan
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pembayaran; layanan perbankan dan pembiayaan; melakukan transaksi keuangan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan urusan real estat melalui Internet; mengatur hipotek dan pinjaman; mengatur transaksi keuangan; menyediakan dana
untuk entitas komersial; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; pembiayaan perusahaan; pengutipan harga bursa efek;
persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; pinjaman komersial; saran investasi; saran investasi,
konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran yang
berkaitan dengan investasi; urusan keuangan; urusan moneter===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033179
: 13/05/2022 10:41:44
:
: Indira Fadhilatul ilmi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ruko green permata sentosa depok jawa barat, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYANA RIVERSIDE VILLAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU PUTIH
: 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 dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort,
resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; 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, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3 of 10G, No. 267 Jiahe Road, Siming District, Xiamen, Fujian
: Budhi Ghama S.H., M.H.,
: Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OU BA (dalam karakter China)
: OU = nama keluarga; singkatan untuk eropa; BA = tanaman harum; sibuk; bunga; OU BA = tidak ada
terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===dupa; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik untuk hewan; masker kecantikan; minyak esensial; parfum; sampo; sediaan
pembersihan; susu pembersih wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022033180
: 13/05/2022 10:49:10
:
: OBA Cosmetics (Xiamen) Co., Ltd.

: DID2022033181
: 13/05/2022 10:49:36
:
: LANJAR, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mranggen RT.004 RW.005 Kelurahan Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten
Sukoharjo - Jawa Tengah , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57513
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: RATU ALHUSNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, ungu, biru, hitam, kuning
: 3
: ===Produk kosmetik dan perawatan kulit; kosmetik dan make-up; krim kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya; 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; paket kosmetik wajah;
produk pelindung matahari (kosmetik); sediaan kosmetik anti-penuaan; 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
rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033182
: 13/05/2022 10:50:19
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: ASTRA Otopower + Lukisan
: ASTRA Otopower + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
ASTRA : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam.
: 37
: ===Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; Perbaikan atau pemeliharaan baterai kendaraan; Perbaikan dan
pemeliharaan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik; pengisian baterai kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102022033183
: 13/05/2022 10:52:42
:
: INDRATA DJINGGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puter Utara No. 7, RT 007 RW 012 Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun , Kota Malang,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Celana; Ikat pinggang; jaket; pakaian; sandal; sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022033184
: 13/05/2022 10:53:50
:
: DWI SAKTI NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden Green Hill GH 12/02, RT/RW : 026/006, Ds : Sidokepung, Kec :
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: vasa

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 290 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas / Gold ( Kode Warna : bd9060 )
: 9
: ===Alat pengukur gas; Alat pengukur untuk bahan bakar gas cair (LPG); Alat pengukur untuk gas; alarm gas; alarm
kebocoran gas; meter gas; meter gas putar; meter untuk mengukur aliran gas; monitor aliran gas; sensor gas; sistem alarm
kebocoran gas; sistem deteksi gas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033185
: 13/05/2022 10:53:57
:
: 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
: Modiet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan
energi; Protein untuk suplemen diet; Serat untuk diet; Serbuk untuk suplement diet; Suplement; Suplement bernutrisi;
Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; ekstrak
herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; jamu tradisional; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman
diet untuk penggunaan medis; minuman suplemen diet; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; propolis untuk keperluan
farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein untuk suplemen diet; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen diet propolis; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk
manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033186
: 13/05/2022 10:56:39
:
: Fahru Rustiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln cijerah gg saluyu 1 No. 7 RT 002 RW 004 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40213
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: defasocks
: kaos kaki defa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Bagian tumit untuk kaos kaki; Celana pelindung kaki; Ikat kaos kaki
elastis; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; 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; Penahan kaos kaki; Pengikat
kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain
untuk bagian tumit kaos kaki; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; celana berupa
kaos kaki (stoking); celana kasual; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; gaun seremonial untuk wanita; kain tadah liur bayi;
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); karet [alas kaki]; kaus kaki anak-anak; pakaian;
pakaian dalam anak-anak; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,

740

Halaman 291 dari 605

jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu panjat; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033187
: 13/05/2022 10:58:50
:
: 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
: Lembap
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Hijau, 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); 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; minyak-minyak 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); sabunsabun; 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, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033188
: 13/05/2022 11:07:21
:
: PT. ANEKA KARYA TEKINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Inti Fauzi 6th Floor. Jl. Buncit Raya Blok – No. 22, RT 002, RW 007, Kel.
Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: akt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat penjepit untuk backhoe; Derek (alat pengangkat); Hidrolik pada dump truk; Lengan robotik untuk palletizing; Mesin
pengangkat mobil model gunting; Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop

740

Halaman 292 dari 605

kabel , dan pemuat; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; derek; derek dok; derek rangkak;
derek truk; excavator; excavator hidrolik; floating crane; gantry crane [bridge crane]; jangkar/penjepit untuk backhoe; jib crane;
kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kerekan; kerekan listrik; kerekan mekanik; mekanisme robot [mesin] untuk
digunakan dalam konstruksi; menara crane; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat
platform; mengangkat platform kerja; mesin konstruksi; mesin susun; mesin untuk industri konstruksi; mobile crane;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; platform kerja elevating seluler; platform lift logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033189
: 13/05/2022 11:12:40
:
: PT. AOE GOODS TRADING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG PERFILMAN PPHUI LT.2 SUITE 210 JALAN HR. RASUNA SAID KAV.
C22, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12940
: 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
: GUUKA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===celana panjang; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek untuk pria; celana untuk wanita; jaket [pakaian];
kaos kaki; pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal; sepatu; tas boot
snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033190
: 13/05/2022 11:13:25
:
: Philip Morris Products S.A.

540 Etiket

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland
: 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 Kata
: SHIRO BY SAMPOERNA TROPICAL PASSION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); snus;
tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2022033191
: 13/05/2022 11:22:51
:
: PT LUMBUNG KARUNIA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Gading Orchard, Jalan Raya Kelapa Hibrida GOS/D015, Kelurahan Sukapura,
Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAKE SHAKE IN A TUB
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 293 dari 605

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 (Merah Jambu), Kuning
: 43, 29
: ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento
terbuat dari daging/ayam; makanan ringan berbahan dasar kentang; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging;
produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===
: DID2022033192
: 13/05/2022 11:22:52
:
: MASBUN ASYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KISAIMAN I KP BARU RT 03 RW 05 KOANG JAYA, Kota Tangerang, Banten,
15112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Segi Busur Emas + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Emas, Hitam
: 1
: ===garam beryodium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033193
: 13/05/2022 11:25:26
:
: PT. ANEKA KARYA TEKINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Inti Fauzi 6th Floor. Jl. Buncit Raya Blok – No. 22, RT 002, RW 007, Kel.
Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: akt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat penjepit untuk backhoe; Derek (alat pengangkat); Hidrolik pada dump truk; Lengan robotik untuk palletizing; Mesin
pengangkat mobil model gunting; Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop
kabel , dan pemuat; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; derek; derek dok; derek rangkak;
derek truk; excavator; excavator hidrolik; floating crane; gantry crane [bridge crane]; jangkar/penjepit untuk backhoe; jib crane;
kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kerekan; kerekan listrik; kerekan mekanik; mekanisme robot [mesin] untuk
digunakan dalam konstruksi; menara crane; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat
platform; mengangkat platform kerja; mesin konstruksi; mesin susun; mesin untuk industri konstruksi; mobile crane;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; platform kerja elevating seluler; platform lift logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033194
: 13/05/2022 11:27:24
:
: juniar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: tebet barat VII C nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARMONY YOGA
: HARMONI YOGA

740

566

540 Etiket

Halaman 294 dari 605

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: ungu
: 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 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; 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; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan
peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pengajaran dan
pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di
bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang
disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari
aerobik; instruksi kebugaran fisik; instruksi yoga; 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; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; kursus
pelatihan guru yoga; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan
kesehatan dan kebugaran]; 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 (management)
kondisi medis kronis; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats),
pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; layanan sekolah yoga; melakukan kelas kebugaran;
melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; memberikan informasi tentang olahraga dan
kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan
kelas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di
bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di
bidang yoga; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan situs
web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesisesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani;
pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga===
: DID2022033195
: 13/05/2022 11:29:48
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTER MUSE
: INTER MUSE : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033196
: 13/05/2022 11:32:12
:
: PT. Arena Agro Andalan

Alamat Pemohon

: RP. Soeroso No. 32, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330

740

540 Etiket

Halaman 295 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Criesto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 1, 29, 30, 31
: ===Pati termodifikasi untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan pribadi; Pemanis buatan; Tepung
terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam
industri tekstil; pati untuk industri makanan; pati untuk keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan
[sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; tepung kentang untuk
industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk keperluan industri; tepung tapioka untuk
keperluan industri; tepung untuk keperluan industri===
===Minyak argan; Minyak canola; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad;
Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan
diminum; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak
alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak
bekatul; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan;
minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak
biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji
labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak
biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga
matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola;
minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza
untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak
hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit
untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk
keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak
kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik
untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa
untuk makanan; minyak labu pahit; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak
lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak
nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk
keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa
untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit
untuk makanan; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner;
minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin
untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan
kuliner; minyak zaitun untuk makanan===
===Bihun instan; Bubur jagung; Jagung yang sudah diolah; Minyak cabe; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan;
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 ketan; Tepung panir; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu,
canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); bihun;
bihun beras [mie Beras]; bubur jagung; gilingan Kasar Bubur Jagung; jagung giling; jagung, digiling; jagung, diolah; minyak
kopi; 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; sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup
jagung untuk keperluan kuliner; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula;
tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan
olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor; tepung gandum; tepung
gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; 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 kue; tepung
maca; tepung mustard; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; 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===
===Makanan Ternak dari Jagung; jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033197
: 13/05/2022 11:33:37
:
: OWEN SANTOSO

540 Etiket

: Jalan Taman Mekar Agung III Nomor 19 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,
Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

Halaman 296 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLOUDVAPING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]; rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033198
: 13/05/2022 11:33:39
:
: Fanem Ltda.

540 Etiket

: Rua Arthur Carl Schmidt, 186, CEP 07222-050 – Distrito Industrial de Cumbica,
Guarulhos / SP / Brasil
: Erika Rosalin S.H., M.H.,
: PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FANEM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 10
: ===Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Bahan penjahit luka; Barang-barang ortopedi;
Peralatan pijat; anggota badan, mata dan gigi palsu; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparatus, perangkat dan
artikel untuk merawat bayi; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033199
: 13/05/2022 11:35:46
:
: ARIS MUNANDAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.BERINGIN V NO.29B RT.02 RW.02 KEL.CENGKARENG BARAT
KEC.CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: babyclothing.co
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,coklat,Hitam,Putih
: 35
:
===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; 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; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel toko
serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir 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 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

740

Halaman 297 dari 605

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 multi-guna; 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 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 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
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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 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 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 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 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 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 rak pengering untuk mencuci; 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
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 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 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; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; 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 yang menjual
pakaian; 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 yang disediakan oleh toko obat; 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
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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 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
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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 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 ritel online yang produk
utamanya daging; 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;

Halaman 301 dari 605

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 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 online 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
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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 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; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas
kaki; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi
dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; 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, 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

: JID2022033200
: 13/05/2022 11:36:46
:
: OWEN SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Mekar Agung III Nomor 19 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,
Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLOUDVAPING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda
: 35
: ===Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan
pada rokok elektronik, tembakau,

740

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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033201
: 13/05/2022 11:37:48
:
: KARTIKA MARTHA LISA, S.Farm. Apt

540 Etiket

: Karanganyar RT.001 RW.011, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo - Jawa Tengah , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57554
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INCLAIRE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); foundation; kosmetik dan 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 kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tangan, dan tubuh; lotion tabir surya; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; paket kosmetik wajah; pembersih kulit; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
wewangian yaitu kolonye; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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
rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033202
: 13/05/2022 11:38:54
:
: PPPPTK IPA – Kemdikbud RI ( Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponegoro No. 12, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat, 40115
: 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
: DIDAMBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Hijau Tosca dan Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya,
kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan secara online; Jasa
pendidikan secara online; Jasa pengajaran secara online; Jasa perpustakaan elektronik dan online; 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; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan
pelatihan secara online; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh};
Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global
(tidak dapat diunduh); Ujian pendidikan secara online; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan penilaian
pendidikan online; layanan perpustakaan online; layanan pustaka referensi online; memberikan informasi online tentang
pelatihan; memberikan informasi tentang pendidikan online; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan
kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pembelajaran multimedia; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial
online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area
lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi;
penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan
matematika; program pengayaan sekolah di bidang sains; publikasi materi multimedia secara online; publikasi online (tidak
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dapat diunduh); publikasi pendidikan termasuk secara online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033203
: 13/05/2022 11:38:57
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTERNATIONAL MUSE
: INTERNATIONAL MUSE : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033204
: 13/05/2022 11:39:34
:
: ARIS MUNANDAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.BERINGIN V NO.29B RT.02 RW.02 KEL.CENGKARENG BARAT
KEC.CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: babyclothing.co
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Kuning,Hitam,Putih
: 25
:
===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian
sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bedong; Celana; Celana Cekak
Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana
jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang
dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk
jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana
pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan
dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cukin; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki
elastis; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket,
kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
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panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup
kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain
untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Luar; Sarung tangan bayi; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal
dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai
tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari
kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju kaos bertopi; baju memancing;
bando; bando [pakaian]; beha dan miniset; bingkai topi [kerangka]; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra menyusui; celana;
celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana
bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana
plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard;
celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek plastik; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi kupu-kupu; daster; flat balet [sepatu flat]; gaun; gaun untuk anak-anak;
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; jaket; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jumpsuits [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos
kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja
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berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase;
kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; ketuk celana; korset; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; manset lengan
kemeja; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian rajut dalam
jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian
renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki
(celana); pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan
sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama;
piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi;
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok celana; rok dalam; rok pendek; rompi;
sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk
sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; setelan
celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu
bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; stoking;
stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; syal; tali celana; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot
berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil
yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan;
topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi
militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta
[pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top;
topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022033205
: 13/05/2022 11:44:35
:

540 Etiket

Halaman 307 dari 605

730

Nama Pemohon

: PT BUMAME LABORATORIUM INDONESIA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Sequis Center Lantai 9 Unit 905, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bumame LABORATORIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning dan biru
: 5, 9, 42, 44
: ===Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan

740

di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium, kedokteran hewan,
pengujian genetik, dan genetika; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; disinfektan laboratorium; sediaan
diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis===
===Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; 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 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; Perangkat laboratorium untuk
mendeteksi urutan genetik; 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; countertops laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium; perangkat lunak untuk sistem informasi
laboratorium===
===Analisis genetika dan layanan pelaporan untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis ilmiah, penelitian, dan
pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Diagnostik klinikal dan
jasa-jasa konsultasi 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; Jasa-jasa laboratorium
ilmu kedokteran; Laboratorium medis; Layanan laboratorium medis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk
mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik,
dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang
lain, semua hal di atas 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, 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; Pengembangan
peralatan dan system laboratorium otomatis dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
membagi dan melaporkan informasi biologi, genetika, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan
pengelolaan proyek, alur kerja laboratorium dan data sesuai urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut di atas di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; analisis laboratorium di bidang bakteriologi;
analisis laboratorium di bidang kimia; jasa laboratorium; jasa laboratorium kimia dan biologi; jasa penelitian, pengujian dan
analisis; jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan (screening) ialah
pengujian plasma darah manusia untuk keamanan dan kwalitas; jasa-jasa laboratorium ilmu pengetahuan mengenai plasma
darah manusia; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan
manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi 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; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian laboratorium; layanan laboratorium; layanan laboratorium
analitik; layanan laboratorium ilmiah; layanan laboratorium penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian medis; layanan
laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan penelitian medis dan
farmakologis; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran
hewan; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian
dan analisis laboratorium; penelitian laboratorium; penelitian laboratorium di bidang bakteriologi; penelitian laboratorium di
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bidang ekspresi gen; penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian medis; pengujian laboratorium; penyediaan layanan
jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis, dan berbagi data
untuk digunakan 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, dan genetika; penyewaan alat dan instrumen laboratorium; penyewaan
instrumen laboratorium; penyewaan peralatan laboratorium; penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan analisis
laboratorium; penyewaan robot laboratorium untuk pengujian laboratorium===
===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan
perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau
kedokteran hewan; Skrining DNA untuk keperluan medis; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; jasa analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
orang; 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 yang
disediakan oleh laboratorium medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; 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 pengujian medis untuk
evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; pengujian medis;
pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033206
: 13/05/2022 11:44:44
:
: PT. SOMAR INDO FACTORY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. WAHIYA RT. 002 RW. 004 DESA. GUNUNG SINDUR KEC. GUNUNG SINDUR
BOGOR - JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUMBER 1
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold, Putih, Coklat
: 4
: ===arang [bahan bakar]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033207
: 13/05/2022 11:47:19
:
: PT. ANEKA KARYA TEKINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Inti Fauzi 6th Floor. Jl. Buncit Raya Blok – No. 22, RT 002, RW 007, Kel.
Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: akt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Jingga, Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat penjepit untuk backhoe; Derek (alat pengangkat); Hidrolik pada dump truk; Lengan robotik untuk palletizing; Mesin
pengangkat mobil model gunting; Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop
kabel , dan pemuat; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; derek; derek dok; derek rangkak;
derek truk; excavator; excavator hidrolik; floating crane; gantry crane [bridge crane]; jangkar/penjepit untuk backhoe; jib crane;
kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kerekan; kerekan listrik; kerekan mekanik; mekanisme robot [mesin] untuk
digunakan dalam konstruksi; menara crane; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat
platform; mengangkat platform kerja; mesin konstruksi; mesin susun; mesin untuk industri konstruksi; mobile crane;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; platform kerja elevating seluler; platform lift logam===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033208
: 13/05/2022 11:49:19
:
: dimas agus kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. karang mulyo gg. sumber rezeki - kec. tanjung redeb , Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur, 77311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: dapur teras
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam , putih , merah
: 29
: ===makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033209
: 13/05/2022 11:50:33
:
: PT NESLACARE SINERGI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18 Office Park Building 12th Floor Unit A & H Jl TB Simatupang Kav. 18 Pasar
Minggu Jaksel, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NESLACARE
: NESLACARE merupakan sebuah nama

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Merah Maron
: 5
: ===Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Suplemen 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 herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan
makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen serat
makanan diet; antioksidan [suplemen makanan]; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; kasein untuk suplemen
diet; kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; sediaan dermatologis untuk penggunaan
medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan nutraceutical untuk
digunakan sebagai suplemen diet; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet
kolostrum; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen kalsium; suplemen makanan berbasis karbohidrat; 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 mineral; suplemen makanan
obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
tambalan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2022033210
: 13/05/2022 11:52:47
:
: SUSANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KH SYAHDAN N0 12 E RT. 006 RW. 012, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11480
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Hologram
: reformasi computer
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 310 dari 605

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033211
: 13/05/2022 11:55:26
:
: PT. SRI REJEKI ACHMAD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMBANAN NO. 5 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: adheline
: kemuliaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 32, 30
:
===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 minum; air minum dalam kemasan; air minum
dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum
dengan vitamin; air minum suling; 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===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog
(Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras
padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Bumbu Gulai; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang
berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran beras coklat dan hitam; Ekstrak kopi malt; Gula -gula (mesis) untuk
menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula nira kelapa; Gula
semut; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Intip goreng
(makanan berbahan dasar beras); Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kembang gula beku; Kembang gula yang
dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; 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 durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Lapisan gula; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso
dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan bubur beras organik; Makanan dengan bahan dasar
terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras;
makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar beras,
makanan penutup muesli; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap
saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Mesis (gula-gula); Mie beras cina; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung 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 kopi jahe; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan
berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Gulai Nangka; 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; Roti kopi; Roti, kue pastry
dan gula-gula; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Taffy (gula-gula); Tape Uli (Beras Ketan); Tepung gula; Tepung
terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari
Beras Ketan); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; almond berlapis gula; bahan makanan berbahan
dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; 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; bihun beras [mie Beras]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi
cokelat; bonbons terbuat dari gula; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; callisons [gula-gula]; campuran
gula-gula instan; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; cokelat dan produk cokelat, yaitu
gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cuka beras; daun stevia (pengganti gula); dekorasi
berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gula-gula];
dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; fondants [gula-gula]; gula; gula almond; gula aren;
gula batu; gula beku; gula bit; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula jarak; gula karamel; gula kayu
manis; gula kelapa; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula madu
herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pastilles (manisan); gula rebus; gula
tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula-gula buah; gula-gula dingin; gula-gula tidak
mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; kacang dilapisi gula; kafein tambahan, yaitu, konsentrat
berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,

: kuning dan emas
: 35
: ===Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak===
540 Etiket

Halaman 311 dari 605

terisi; karak beras; keripik kacang (gula-gula); koji [beras malt fermentasi]; 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 tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula];
lolipop [gula-gula]; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan
sereal; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang
merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar beras; mi dari tepung beras; mie beras; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman
yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan
dasar adzuki bean jelly]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung
selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan serbat [gula-gula]; pasta permen
[kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perekat yang dapat
dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen rasa kopi.; polong kopi ginseng,
diisi; polong kopi, terisi; potongan gula kristal [gula-gula]; produk-produk kopi; puding beras; roti dari tepung beras; sawi putih
[pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar
kopi; serbat [gula-gula]; sirup beras merah [pemanis alami]; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian
manis atau semi-manis]; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; taburan maple butiran (gula); teh beras merah yang dipanggang;
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung
beras; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; toffee (gulagula); topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk
[hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yogurt beku [es gula]; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033212
: 13/05/2022 11:55:54
:
: RICHARD LIYANTA

540 Etiket

: Jl. Kanser No. 42-A, RT/RW: 005/006, Kel. Ploso, 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
: ONLY YOU + LUKISAN ALL I NEED IS ONLY YOU
: ONLY YOU merupakan suatu penamaan.
ALL I NEED IS ONLY YOU merupakan Slogan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan
bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033213
: 13/05/2022 12:07:14
:
: MARCO MONETTI PUCHALT/PT. LOS JUBILADOS BALINESES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PANTAI BINGIN GG MENTEG NO. 3, DESA /KELURAHAN PECATU, KEC.
KUTA SELATAN, KAB. BADUNG, PROVINSI BALI 80361, Kabupaten Badung, Bali,
80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BANDIDO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: MERAH DAN HIJAU

740

540 Etiket

Halaman 312 dari 605
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510

Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033214
: 13/05/2022 12:07:59
:
: Universitas Dinamika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Gedung Baruk No.98 Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60298
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo dan Identitas Pickniker

: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput;
Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan
resor; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; 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 reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan;
Jasa resort; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; 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; Kafe kopi; Kafetaria; Katering makanan
dan minuman; Kedai minuman panas dan dingin; 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 kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan pondok penginapan; Layanan
reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi,
termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyewaan akomodasi liburan;
Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Perhotelan; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi
sementara yang disediakan oleh rumah singgah; delicatessens [restoran]; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi
hotel; jasa biro akomodasi; jasa katering bisnis; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa memasak makanan; jasa
penginapan wisatawan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan akomodasi perhotelan; layanan bar dan
restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan lounge
airport; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penginapan resor; layanan penginapan wisatawan; layanan rantai restoran;
layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan
penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan restoran Eropa; layanan rumah kopi; layanan snack-bar; layanan
untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; memberikan
informasi penginapan melalui Internet; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan
minuman; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan
perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan restoran; 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; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang
lain; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan
sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; 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 sehubungan dengan hotel, resort
dan akomodasi sementara; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
di hotel; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; 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 resepsiresepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui
jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan penginapan sementara; reservasi dan pemesanan penginapan sementara;
reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]===
540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Picnicker berasal dari bahasa Inggris yang bermakna individu / kelompok orang
yang sedang melakukan kegiatan Piknik.

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Biru Tua (Navy Blue) merepresentasikan warna kalem namun tegas sebagai
gambaran Picnicker yang fokus memberikan layanan yang berkualitas. Warna
Hijau Zamrud (Emerald Green) merepresentasikan warna yang nyaman, segar,
sejuk dan rindang untuk semua
: 43
: ===Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033215
: 13/05/2022 12:09:18
:
: PT. WINATA HAPSARA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ki Penjawi No.16, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov.
D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLATIDINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Coklat
: 14
:
===Aja Kola (Gelang); BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT;
BENANG PERAK; 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
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
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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
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; 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 digunakan dalam pembuatan perhiasan; 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];
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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; patungpatung 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 (cloisonnejewelry); 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 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

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
: RAIDER
: 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033216
: 13/05/2022 12:19:13
:
: PT. MAXXI AGRI INDONESIA

: DID2022033217
: 13/05/2022 12:24:05
:
: PT. WINATA HAPSARA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Ki Penjawi No.16, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov.
D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLATIGOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Coklat
: 14
: ===Aja Kola (Gelang); BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT;
BENANG PERAK; 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
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
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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
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; 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 digunakan dalam pembuatan perhiasan; 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; patungpatung 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;
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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 (cloisonnejewelry); 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 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===
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320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033218
: 13/05/2022 12:31:01
:
: Universitas Dinamika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Gedung Baruk No.98 Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60298
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo dan Identitas Servisin
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna orange memberi kesan hangat dan kuat, serta memberi kesan mendalam
bagi orang lain. Filosofi warna orange sebagai simbol orang yang suka
berpetualang, membangkitkan rasa percaya diri, rasa optimis yang kuat, serta
kemauan kuat untuk bersosialisas
: 37
: ===pemeliharaan, servis dan perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033219
: 13/05/2022 12:38:40
:
: PT DUA BERLIAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB No. 8A-8B, Kawasan Industri Pulogadung , Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WORLD CULTURE FORUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Kuning
: 41
: ===Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, kongres, konferensi dan simposium===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022033220
: 13/05/2022 12:38:54
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: BILLY SAMIDIN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Gardenia Blok. C.5/10 Rt. 023 Rw. 008 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda , Kota
Tangerang, Banten, 15124
: Nurhidayah S.H
: Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAMAI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bihun Goreng; Bihun instan; Bumbu mie goreng; Campuran tepung; Emping
(kerupuk dari melinjo); Garam rumput laut; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet);
Gula nira kelapa; Gula semut; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa;
Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan
dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie;
kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie segar; Mie yang terbuat
dari Jagung; Produk gula-gula dan kembang gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Spageti yang belum dimasak;
Taffy (gula-gula); Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; bahan pengganti gula;
bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; glukosa untuk keperluan kuliner; gnocchi berbasis tepung; gula; gula almond; gula aren;
gula batu; gula beku; gula cair; gula karamel; gula kelapa; gula kristal; gula kristal putih; gula madu herbal; gula manis rebus;
gula merah; gula muscovado; gula rebus; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula-gula buah;
gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; kanji dr tepung jagung; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk
rambak; kerupuk singkong; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti
kopi; kwetiau; liquorice [gula-gula]; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makaroni; maltosa; maltosa untuk makanan; mi
dari tepung beras; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie sayur;
mie soba; mie soba instan; mie telur; mie udon; mie yang mengandung kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; misoa;
pastilles [gula-gula]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sediaan hidangan nasi yang digulung
dengan rumput laut; senbei [kerupuk nasi]; sohun; taburan maple butiran (gula); tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung
arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan
olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor; tepung gandum; tepung gandum yang
dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang
hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang untuk makanan;
tepung kiwicha; tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti gandum; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tapioka; tepung tapioka*;
tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung*; toffee (gula-gula)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033221
: 13/05/2022 12:47:40
:
: DASEP SUTISNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP GEMPOL RT 06 RW 06 DS BATUKARUT KEC ARJASARI KAB BANDUNG,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40379
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZWECKOUT LABEL
: ZWECKOT ARTINYA KELUAR JALUR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ORANGE, 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; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah;
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 renang; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); 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; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang

740

Halaman 320 dari 605

besar; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga;
Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gesper; Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat
kepala (pakaian); Ikat pinggang; Iket; 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 terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda
motor; Jaket wol; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi
berkerudung; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kebaya;
Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket
untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Legging yoga;
Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Masker penutup mata untuk tidur; Masker
wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan
bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian),
tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat
(sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian
dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca
dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging;
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 renang; 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 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, kemeja polo, pullover
tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pashmina; Peci; Pelindung mata sebagai
tutup kepala; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi,
topi pet ikat pergelangan tangan; Penyerap yang dikenakan di leher; Pici (Kopiah); Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian
dalam]; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal
terasa gaya Jepang; Sarung pelekat; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung
tangan musim dingin; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Selempang; Sepatu Sepakbola; Sepatu
olahraga atau santai; Sepatu sekolah; Setelan pakaian main; 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 lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang;
Switer printing; Switer sablon; Syal; 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; Tali
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pinggang (pakaian); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Topi kulit; Topi sebagai tutup kepala; Topi wol; Topi yang terbuat
dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki militer; alas kaki
terbuat dari kayu; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; 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;
atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan bayi; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik
untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan untuk pria; atasan yoga;
bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki
sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju
berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak;
baju untuk orang dewasa; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; beha dan miniset; bikini; bikini top; 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; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bra; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban;
bra perekat; bra tanpa strap; busana santai; cagoule; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana atletik; celana
bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana bermuda;
celana bersepeda; 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 formal; celana haji; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging;
celana kaki; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana leging; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang
ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana
pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek
golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; 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 popok
bayi; celana pria; celana renang; celana santai; 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 wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; dalaman jilbab; dasi; daster;
gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun pengiring pengantin; gaun rajut;
gaun rajutan; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaya pakaian luaran (outerclothing)
non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian];
jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dan
celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan
hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket suede; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jas; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor;
jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas panjang; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga
potong [pakaian]; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits
[pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); 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 pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus; kaus [baju ketat]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki
celana panjang; kaus kaki olahraga; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki
sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus lengan panjang; kaus lengan
pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya
batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja empuk untuk
penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja yoga; kemko; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketuk celana; koko habaib; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dasar]; korset menjadi pakaian dalam; kostum
Halloween; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan siap pakai [bagian
dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; mantel; mantel denim;
mantel kulit domba; mantel militer; mantel olahraga; mantel rok; mantel yang terbuat dari katun; masker wajah rajut berupa
pakaian; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; miters [topi];
mukuk; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overtrouser; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian anakanak; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies
[underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam termal; pakaian
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dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; 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 kasual untuk bersantai; pakaian kerja; pakaian kulit
domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; 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 pria;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai;
pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; 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 thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian siap pakai; pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anakanak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk senam; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang
terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, 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; parka; pelindung ruam termal; penghangat leher; penghangat lengan
[pakaian]; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk
pria; piyama untuk wanita; ponco; ponco hujan; puncak topi; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok dalam; rok
denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rompi; rompi bawah; rompi berburu; rompi bulu; rompi burung; rompi
kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi tahan angin; sabuk kulit [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; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal
pakai; sandal pedikur busa; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan kulit; sarung tangan militer; sarung tangan pakaian; sarung tangan sepeda; sarung tangan
tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung
tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selop; sendal;
sepatu; sepatu Latihan; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu bayi; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot
kerja; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot tentara;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk wanita; sepatu creeper; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu
golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hiking; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kriket;
sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
pantofel wanita; sepatu platform; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu sepak bola; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on;
sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yoga; seragam olahraga; seragam sekolah; serape; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian
formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas
luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; singlet; singlet
olahraga; skort denim; sorban; sriwal (pakaian); stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; suspender stocking; sweatbands; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal;
syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus
kaki gaya Jepang]; tanaman kargo; tank top untuk olahraga; tas kain non woven; tas sepatu golf; tas sepatu hoki lapangan; tas
sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; topi; topi baseball; topi
bersepeda; topi dan peci; topi ember; topi golf; topi kecil; topi kulit domba; topi militer; topi militer dengan visor; topi olahraga;
topi pantai; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi stocking; topi top; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi
untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; tunik; tuques; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di
kelas ini; tutup kepala termal; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; visor (penutup kepala); ===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033222
: 13/05/2022 12:50:05
:
: IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU

540 Etiket

: Jl. Pulo Asem IV No. 26, Rt 015, Rw.001. Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOLDEN TASTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
: ===Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman Tuak; Minuman
beralkohol berbahan dasar tea; 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; Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Wine (minuman
anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; arak beras suling; arrack [arak]; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) bersoda; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol yang disuling; minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman energi beralkohol;
minuman koktail buah beralkohol; sake (minuman beralkohol)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033223
: 13/05/2022 12:55:15
:
: FONNY WIDJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA NIAS XIII PE-8/9 RT 005 RW 018 PEGANGSAAN DUA, KELAPA
GADING, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEKIZO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna hitam
: 3
: ===Home Peeling wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah nonobat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Lipstik cair; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; foundation; foundation cair; krim anti penuaan; krim antipenuaan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim foundation; krim malam; krim siang; lipstik; make-up bedak; make-up dasar
bedak; 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 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; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033224
: 13/05/2022 12:59:43
:
: IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Asem IV No. 26, Rt 015, Rw.001. Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MENJANGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
: ===Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman Tuak; Minuman

740

beralkohol berbahan dasar tea; Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake,
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sari buah apel; Minuman beralkohol perangsang nafsu makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan,
dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Wine (minuman
anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; arak beras suling; arrack [arak]; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) bersoda; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol yang disuling; minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman energi beralkohol;
minuman koktail buah beralkohol; sake (minuman beralkohol)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033225
: 13/05/2022 13:00:13
:
: PT Kebaikan Anak Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Mutiara Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.1.2 No. 1 & 2, RT.
007 RW. 002, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kiddofest
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Oranye, Coklat, Biru, Merah.
: 41
: ===Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan
dengannya, menyediakan kelas; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian
(day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan
budaya, acara dan kegiatan lainnya; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan kelompok diskusi; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
permainan (games), kontes dan kompetisi; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi
pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan
atau hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033226
: 13/05/2022 13:05:04
:
: SANBOY COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/ Osca, 18 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLEMIL OPTIMUM PROTECH & Logo
: BLEMIL OPTIMUM PROTECH : SUATU PENAMAAN; & Logo

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS DAN BIRU
: 5
: ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; suplemen tambahan nutrisi dan diet;
susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033227
: 13/05/2022 13:10:21
:
: Tan Endang Jayanti

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Veteran No.33, RT005 RW006, Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50231

Halaman 325 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bale Aksara+Logo
: Berkah Dari Tuhan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, orange, hijau, putih
: 16
: ===alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033228
: 13/05/2022 13:11:54
:
: LIN CHUANHUI

540 Etiket

: Sedayu Square Blok F No. 29 Rt.003/012
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: DROHOO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dasar Putih
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Gel pelembab kulit; Highlighter krim (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Masker pelembab kulit; Pelembab kulit sensitif; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Strip perban pelembab untuk kulit di
sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab,
lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; gel
pelembab kulit [kosmetik]; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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 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 pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion, krim,
pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[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; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022033229
: 13/05/2022 13:18:11
:
: IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Asem IV No. 26, Rt 015, Rw.001. Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 326 dari 605

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: JALAK BALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
: ===Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman Tuak; Minuman
beralkohol berbahan dasar tea; 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; Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Wine (minuman
anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; arak beras suling; arrack [arak]; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) bersoda; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol yang disuling; minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman energi beralkohol;
minuman koktail buah beralkohol; sake (minuman beralkohol)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033230
: 13/05/2022 13:20:27
:
: PT ASTA HERBAL SENTOSA

540 Etiket

: Apartemen greenbay Tower D Lt. Lgm 26
(Baywalk) Pluit, penjaringan, Kota adm
Jakarta utara, DKI Jakarta, 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
: VitaJoss + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan campuran
vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Supplement yang berupa bubuk; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam
minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman yang diperkaya nutrisi
untuk keperluan medis; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan multivitamin; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan
vitamin; sediaan vitamin C; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan zat vitamin; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033231
: 13/05/2022 13:21:10
:
: Lydia Zefanya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kota Wisata Blok F.1/20, RT.001/RW.015, Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REDDISH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022033232
: 13/05/2022 13:25:19
:

540 Etiket

Halaman 327 dari 605

730

Nama Pemohon

: IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Asem IV No. 26, Rt 015, Rw.001. Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOLDEN GATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
: ===Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman Tuak; Minuman
beralkohol berbahan dasar tea; 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; Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Wine (minuman
anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; arak beras suling; arrack [arak]; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) bersoda; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol yang disuling; minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman energi beralkohol;
minuman koktail buah beralkohol; sake (minuman beralkohol)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033233
: 13/05/2022 13:26:53
:
: ZHONG, CHUNXI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 802, Unit B, Building 2, Cuifeng Lijing, No.263, Fenghuang Avenue, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong,China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Caiton
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 28
: ===Alat bantu latihan golf; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; bola golf; kepala tongkat golf; pegangan tongkat golf;
pemungut bola golf; penutup berbentuk untuk kepala tongkat golf; sarung tangan golf; tas golf, dengan atau tanpa roda; tee
golf; tikar latihan [artikel golf]; tongkat pemukul golf===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033234
: 13/05/2022 13:30:09
:
: DANIEL JOSEPH GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kecapi Blok V No. 13 RT 002 RW 009,
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEDARUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Biru
: 35
: ===Layanan penjualan ritel online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022033235
: 13/05/2022 13:32:43
:
: IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 328 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Asem IV No. 26, Rt 015, Rw.001. Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPERIOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
: ===Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman Tuak; Minuman
beralkohol berbahan dasar tea; 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; Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Wine (minuman
anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; arak beras suling; arrack [arak]; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) bersoda; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol yang disuling; minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman energi beralkohol;
minuman koktail buah beralkohol; sake (minuman beralkohol)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033236
: 13/05/2022 13:36:41
:
: Yiwan (Shanghai) Network Technology Co.,Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 2122, Building 2, 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TapTap
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 45
: ===jasa jejaring sosial daring (online); jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa manajemen hak cipta; jasa
pemantauan alarm keamanan dan pencurian; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pengawalan/pengiringan
di masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa penyewaan pakaian; jasa perkencanan; jasa sewa guna usaha nama domain
internet; pendampingan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033237
: 13/05/2022 13:37:15
:
: Getzner Textil Aktiengesellschaft

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GETZNER LOGO
: GETZNER : BAGIAN DARI NAMA PERUSAHAAN; LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 24
: ===bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk
pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian,
khususnya pakaian kerja; bahan untuk perabot lunak; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang potongan
tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang];
furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; kain [barang potongan]; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil;
kain benang serat regenerasi; kain benang yang ditutupi karet; kain campuran benang elastis; kain dan barang tekstil untuk
sprei; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia;
kain digunakan dalam membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup
luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain dinding; kain
fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flock; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain katun; kain menjadi

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 329 dari 605

barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain rajutan; kain serat anorganik, selain untuk isolasi; kain serat
kimia; kain serat organik, selain untuk isolasi; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi; kain sintetis; kain
sutera; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain
tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air yang
dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan balistik; kain tekstil karet; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk
pembuatan pakaian; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan;
kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk digunakan
dalam ruangan bersih; kain tirai; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk kemeja; kain untuk pembuatan
penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain yang digunakan untuk alat ortotik;
kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper;
kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain
yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain
untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi];
kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain untuk pembuatan furnitur taman;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan jas hujan; kelambu dari plastik; label kain setrika; label tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti
kain; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag
(label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil;
tekstil digunakan dalam pembuatan layar kapal; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat
pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033238
: 13/05/2022 13:39:24
:
: BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Huobstrasse 3
Pfäffikon SZ
Switzerland
: 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
: MYTHIC
: MYTHIC : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D182022033239
: 13/05/2022 13:41:09
:
: DJUMHARI DJAFAR BUGIS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Fanil, Desa Fiditan Sentra IKM Maren Kota Tual , Kota Tual, Maluku, 97612
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mamakeisya
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, putih
: 30
: ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033240
: 13/05/2022 13:45:57
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 330 dari 605

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
: INTERNATIONAL LITE
: INTERNATIONAL LITE : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033241
: 13/05/2022 13:47:12
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TERBANG
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta
sayur; Pisang goreng dengan aneka toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu
Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai
berbahan dasar kacang; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat
sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa; 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 kaleng; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu;
Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari,
disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng
atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah;
daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk

740
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keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan; irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur,
diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang
pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah;
kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam;
krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran
segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah;
mentega; 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 yogurt; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak
wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju;
perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk
untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran;
santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju; sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk
makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai
nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup;
sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar
susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033242
: 13/05/2022 13:47:23
:
: Shenzhen Fever Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 4A013, Building C, No.164, Pingxin North Road, Hehua Community, Pinghu
Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESPESYA&Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 3
: ===Sediaan untuk menghilangkan rambut; kosmetik; kosmetik alis; lipstik; make-up bedak; maskara; parfum; pensil kosmetik;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan tabir surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022033244
: 13/05/2022 13:53:31
:

540 Etiket

Halaman 332 dari 605

730

740

Nama Pemohon

: Komaladi Halim

Alamat Pemohon

: Jl. Pekapuran V No. 5 RT. 003 RW. 001,
Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: 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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MALIBU GIRL
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye tua
: 25
: ===Baju renang; Kaos tanpa lengan; Selop; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; celana; celana leging; celana olahraga;
celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek untuk
berenang; dasi; ikat pinggang [pakaian]; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja [pakaian bisnis]; kutang wanita; pakaian;
pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; sabuk pinggang [pakaian]; sandal;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sol sandal; suspender stocking; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033245
: 13/05/2022 13:54:06
:
: SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

540 Etiket

: 16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen,
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 dan Lukisan
: FEELM JOY dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Kartrid untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penyangga rokok; cerutu; kotak rokok;
kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pengabut untuk rokok elektronik; perangkat dan bagian dari perangkat
untuk memanaskan tembakau; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat vaping
elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik;
pipa tembakau; pipa vaporizer rokok tanpa asap; produk-produk tembakau yang dipanaskan; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tabung rokok; vaporiser oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033246
: 13/05/2022 13:56:13
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TERBANG
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang

740

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; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira

Halaman 333 dari 605

kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi
seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; 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
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan
atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran
donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya;
donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard;
gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar
biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan;
kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie
udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar karamel; 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 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 dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanispemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan
atau minuman; permen coklat; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti
panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers [biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; 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 kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung
sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022033247
: 13/05/2022 13:57:02
:

540 Etiket

Halaman 334 dari 605

730

Nama Pemohon

: PT. GUDANG GARAM Tbk

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTERNATIONAL PRIME
: INTERNATIONAL PRIME : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033248
: 13/05/2022 13:59:13
:
: Shenzhen Fever Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 4A013, Building C, No.164, Pingxin North Road, Hehua Community, Pinghu
Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===Kotak Konverter; Kotak untuk pengeras suara; alat perekam untuk mengemudi; earphone untuk telepon seluler;
headphone; headphone musik; mikrofon; monitor video bayi; radio; robot pengintai keamanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033250
: 13/05/2022 14:08:05
:
: YAYASAN SAHABAT LINGKUNGAN HIDUP

540 Etiket

: JL. PAKAR BARAT NO. 3, CIBURIAL, CIMENYAN - KABUPATEN BANDUNG,
JAWA BARAT
, Kabupaten 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
: ECO CAMP Bandung, Reconnect, Learn, and Grow with Nature + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, kuning, putih
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan; Layanan kamp olahraga; jasa Pendidikan pelatihan animasi; layanan kamp rekreasi;
melakukan kelas latihan boot camp; menyediakan pelatihan; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas;
organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033251
: 13/05/2022 14:08:07
:
: Getzner Textil Aktiengesellschaft

Alamat Pemohon

: Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria

540 Etiket

Halaman 335 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GETZNER LOGO
: GETZNER : BAGIAN DARI NAMA PERUSAHAAN; LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 25
: ===baju tenun; kaos kaki panjang; kemeja; pakaian; pakaian tenun dan pakaian rajutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033252
: 13/05/2022 14:09:08
:
: EDDY SARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RM SUDIONO GG. MELATI RT. 008 RW. 003 KEL. KANTOR KEC. DELTA
PAWAN KAB. KETAPANG KAB KALIMANTAN BARAT, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat, 78811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Hologram
: MARKAS KOMPUTER JAKARTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua dan biru muda
: 35
: ===Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033253
: 13/05/2022 14:09:46
:
: Shenzhen Fever Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 4A013, Building C, No.164, Pingxin North Road, Hehua Community, Pinghu
Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIELO&Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 14
: ===jam; jam alarm; jam dan arloji listrik; jam tangan; jam tangan olahraga; kotak presentasi untuk jam tangan; kronograf [jam
tangan]; kronometer; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2022033254
: 13/05/2022 14:12:43
:
: PT Sekolah Cikal

540 Etiket

: Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Qiyam Perwira Buana S.Sos
: Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

: Merek Kata dan Lukisan
: PERSONALIZED CIKAL PROGRAMS & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 336 dari 605

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033256
: 13/05/2022 14:17:15
:
: PT. SOLIANA RUKUN BERSAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bayangkara Pusdiklantas No. 38, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BITKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan
dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue
kering.; Makanan ringan berbahan dasar tepung; kantong kopi, terisi; kopi; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar kakao; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; permen rasa kopi.; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: kuning, biru, putih, jingga (oranye)
: 16
: ===Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; alat tulis
menulis; alat untuk kesenian; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; barangbarang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku dan buklet; fotofoto; kantong dari kertas atau plastik; kertas dan karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu,
buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas tulis; label kertas; map; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran
[kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; pamflet; perlengkapan sekolah [alat tulis];
publikasi pendidikan; publikasi tercetak; selebaran; stiker===

: JID2022033257
: 13/05/2022 14:17:31
:
: HENDRA SUMINJO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP GREEN MANSION JLN. GP (Green Pearl) 2 NO. 30, KEDAUNG KALI
ANGKE, CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UCOOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari
tekstil; jasa penjualan perabot rumah tangga; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033259
: 13/05/2022 14:29:51
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTER ALPHA
: INTER ALPHA : merupakan suatu penamaan.

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih.

740

540 Etiket

Halaman 337 dari 605

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

: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===
: JID2022033260
: 13/05/2022 14:33:31
:
: PT. Aksanti Setia Kamayangan

540 Etiket

: Kawasan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan, 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
: Cattamaran
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 41
: ===klub pantai; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub hiburan; layanan
klub malam [hiburan]; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033261
: 13/05/2022 14:36:13
:
: FONNY WIDJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA NIAS XIII PE-8/9 RT 005 RW 018 PEGANGSAAN DUA, KELAPA
GADING, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOX 88
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Home Peeling wajah; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lipstik cair; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum rambut; Vitamin C serum; bedak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); foundation; foundation cair; krim; krim anti-kerut; krim foundation; krim malam; krim siang; krim tubuh; krim wajah;
lipstik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; 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 pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033262
: 13/05/2022 14:38:30
:
: PT Sekolah Cikal

540 Etiket

: Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Qiyam Perwira Buana S.Sos
: Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

Halaman 338 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERSONALIZED CIKAL PROGRAMS & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, putih, jingga (oranye)
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung,
acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan
acara olahraga; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui
kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan pelatihan secara online; jasa pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa publikasi
elektronik; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan pendidikan dan pengajaran; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyediaan tempat-tempat bermain anak; produksi materi pendidikan dan pengajaran; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi pendidikan termasuk secara
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033263
: 13/05/2022 14:39:46
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLYING CHICKEN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta
sayur; Pisang goreng dengan aneka toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu
Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai
berbahan dasar kacang; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat
sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa; 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 kaleng; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu;
Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari,
disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng
atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,

740
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dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah;
daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk
keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan; irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur,
diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang
pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah;
kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam;
krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran
segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah;
mentega; 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 yogurt; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak
wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju;
perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk
untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran;
santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju; sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk
makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai
nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup;
sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar
susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033264
: 13/05/2022 14:41:30
:
: Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ENOC Complex, Sheikh Rashid Road P.O. Box 6442, Dubai
: 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 dan Lukisan
: ENOC Logo (New) logo
: ENOC = Merupakan bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Merah, dan Abu-abu Tua
: 4
: ===bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; komposisi penyerap, pembasahan dan

540 Etiket

Halaman 340 dari 605

pengikatan debu; lilin dan sumbu untuk penerangan; minyak dan gemuk industri; pelumas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033265
: 13/05/2022 14:44:56
:
: SYAFRIDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TG.PURA DUSUN II, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20854
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLOURINE MAGNESIUM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH - KUNING - MERAH - BIRU
: 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 hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian;
pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk
tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah;
pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk];
rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk];
triple superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033266
: 13/05/2022 14:49:30
:
: SOERJANTO SOENARKO

540 Etiket

540 Etiket

: Kopo Plaza Blok E/15, Kel. Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler, 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
: HOGCHIMINH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, jingga, hitam dan putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Kafetaria; Kantin; Kedai;
Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan snack-bar dan
kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
rumah makan===

Halaman 341 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033267
: 13/05/2022 14:51:03
:
: The Coca-Cola Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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
: SPRITE LIMELIGHT Design
: SPRITE LIMELIGHT = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-alkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya
untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033268
: 13/05/2022 15:01:19
:
: DWI SAKTI NUGROHO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden Green Hill GH 12/02, RT/RW : 026/006, Ds : Sidokepung, Kec :
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas / Gold ( Kode Warna : bd9060 )
: 8
: ===Alat pengiris untuk keperluan dapur; Pencincang sayuran; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong tangan
dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (nonlistrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; dicers makanan, tangan-dioperasikan; helikopter sayuran; pengolah makanan, tangan-dioperasikan; perajang
bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan; slicers sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033269
: 13/05/2022 15:02:29
:
: TAIYI FOOD MACHINERY CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 F., No. 11, Hanxi 2nd St., East Dist., Taichung City 40151, Taiwan (R.O.C.), 40151
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAIYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 7
: ===alat cuci; mesin fleshing; mesin mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin mengupas; mesin pemotong;
mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin persiapan makanan,
elektromekanis; pengupas sayuran, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022033270
: 13/05/2022 15:07:07
:
: CV DITAMA RAYA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 342 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Nagrak Kp. Pasantren, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab.
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43352
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GALAMIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN KUNING
: 1
: ===pupuk; pupuk alami; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033271
: 13/05/2022 15:15:29
:
: Mahardinan Naufal Hidayatullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngaban Rt. 004-Rw. 002, Kel. Ngaban, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033272
: 13/05/2022 15:18:30
:
: Jaruddin Siahaan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Reni Jaya Blok D8 No.15 RT 04 RW 08 Kel. Pondok Petir, Kec. Bojongsari, Kota
Depok, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PT. SCM-INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35, 37, 39
: ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Keagenan tenaga kerja; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Penempatan tenaga
kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan
perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian===
===Jasa Kontraktor; bangunan dan konstruksi bawah air; jasa kontraktor bangunan umum; konstruksi dermaga; pengerukan
bawah air; perbaikan bawah air===
===penyelaman dan penyelamatan bawah air; penyelamatan bawah air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033272
: 13/05/2022 15:18:30
:
: Brokersview Ltd

540 Etiket

: Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island,
Mahe

Halaman 343 dari 605

740

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
: Brokersview
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36, 9
: ===Perbankan online; analisa keuangan; bertukar uang; informasi keuangan; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham;
konsultasi keuangan; manajemen keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; pengumpulan dana amal;
transfer dana elektronik===
===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; kartun animasi; komputer; perangkat
lunak komputer, direkam; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; program komputer (perangkat lunak
yang dapat diunduh); program pengoperasian komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033273
: 13/05/2022 15:19:25
:
: Desak Putu Murni

540 Etiket

: Jl. D. Buyan Brt Dlm VI F.2/3 Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan,
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
: WARUNG Mak Jo
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning; Hitam; Putih
: 43
: ===Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan; kafe; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033274
: 13/05/2022 15:24:17
:
: PT Sekolah Cikal

540 Etiket

: Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Qiyam Perwira Buana S.Sos
: Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURIKULUM PERSONALISASI CIKAL & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, putih, jingga (oranye)
: 16
: ===Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; alat tulis
menulis; alat untuk kesenian; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; barangbarang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku dan buklet; fotofoto; kantong dari kertas atau plastik; kertas dan karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu,
buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas tulis; label kertas; map; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran
[kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; pamflet; perlengkapan sekolah [alat tulis];
publikasi pendidikan; publikasi tercetak; selebaran; stiker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033275
: 13/05/2022 15:25:20
:
: The Coca-Cola Company

540 Etiket

Halaman 344 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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
: SPRITE LIMELIGHT Design
: SPRITE LIMELIGHT = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Layanan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan
tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; hiburan radio; hiburan televisi; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan konser; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara
online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan hiburan interaktif; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online,
tidak dapat diunduh; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033276
: 13/05/2022 15:25:25
:
: PT FINEHOLIC MITRA SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Setra Dago Utama No. 8A, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sehatidealmu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Kuning
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; 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 penjualan eceran secara online; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Toko
jamu (herbal); layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033277
: 13/05/2022 15:25:41
:
: Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ITS Office Tower Lantai 6, Nifarro Park, Jl. Pasar Minggu Raya No. 18, Jakarta
Selatan 12510, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKHKI + Logo
: Indonesian IP (Intellectual Property) Attorneys Association

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, putih
: 41
: ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan
sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan
komunikasi global; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pengajaran; layanan pendidikan hukum; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus

740

Halaman 345 dari 605

pendidikan; 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 kursus pendidikan bagi siswa di bidang kekayaan
intelektual; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan;
pendidikan lebih lanjut; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033278
: 13/05/2022 15:30:48
:
: Poison The Well LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 647 NW 89 Avenue, Plantation, FL, USA 33324
: 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
: POISON THE WELL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Jaket-jaket; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Syal; Tutup kepala; alas kaki; bawahan
sebagai pakaian; celana panjang; celana pendek; dasi; gaun; kaus kaki; kemeja; mantel; pakaian kasual untuk bersantai;
pakaian renang; pakaian tidur; rok; sabuk; sarung tangan; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033279
: 13/05/2022 15:34:23
:
: Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ITS Office Tower Lantai 6, Nifarro Park, Jl. Pasar Minggu Raya No. 18, Jakarta
Selatan 12510, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKHKI + Logo
: Indonesian IP (Intellectual Property) Attorneys Association

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Informasi
niaga; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Konsultan Niaga; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis;
Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Manajemen Usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Pemasangan poster; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa-jasa
penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; kompilasi informasi hukum; kompilasi
informasi hukum ke dalam basis data komputer; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum;
layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan promosi; layanan pemasaran dan
promosi; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; publisitas dan layanan promosi
penjualan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033280
: 13/05/2022 15:34:35
:
: Isyana Alif Marthani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Buaran Indah 1 Blok C1 No 9, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
:

740

540 Etiket

Halaman 346 dari 605

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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Wishmore
: Tidak Ada Terjemahan
: Putih dan Hitam
: 34
: ===rokok kretek===
: DID2022033281
: 13/05/2022 15:40:27
:
: HUA MING YOU

540 Etiket

: JL. REMBIGA I BLOK L/92, KEL. GUNUNG SAHARI UTARA, KEC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: AINEED JEWELRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH
: 14
: ===BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; 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; CAMPURAN LOGAM MULIA; Mesin jam dan mesin jam tangan; PENITI HIAS; TEMPAT TUSUK GIGI
DARI LOGAM MULIA; Tusuk Konde; anting hidung (perhiasan); anting-anting emas; arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam];
barang dari emas imitasi; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu mulia imitasi; batu permata; batu permata tiruan; batu
safir; berlian; bros [perhiasan]; emas imitasi; jam; jam digital; jam dinding; jam tangan; jam tangan digital; jam tangan, elektrik;
jarum jam; kaca jam tangan; kalung emas; kalung perak; kotak-kotak untuk jam dan arloji; liontin permata; logam mulia; mesin
untuk arloji; mutiara (perhiasan); mutiara [perhiasan]; mutiara alami; mutiara imitasi; mutiara yang dibudidaya; mutiara yang
terbuat dari ambroid [pres amber]; ornamen perhiasan imitasi; peniti hias bros (perhiasan); perhiasan; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan mutiara; permata; piala hadiah dari logam mulia; pin topi
dari logam mulia; rantai jam tangan; stopwatch; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033282
: 13/05/2022 15:42:53
:
: Togar Mangihut Simatupang, Indah Victoria Sandroto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sukajadi No. 107, Kota Bandung, Jawa Barat, 40162
: 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
: Kodegrafi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Biru
: 41
: ===akademi [pendidikan]; layanan pendidikan akademik; pelatihan lanjutan; pelatihan orang dewasa; pendampingan
akademik anak usia sekolah; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033284
: 13/05/2022 15:44:10
:
: FRANSISKA SUSAN MARGONO

540 Etiket

540 Etiket

: JL GELONG BARU TIMUR IV/10 RT. 008/002 KEL. TOMANG KEC. GROGOL
PETAMBURAN, JAKARTA BARAT , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11440
:
:

Halaman 347 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LapisKu, cakes & cookies
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan cokelat
: 30
: ===Adonan Pastri; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi,
permen; Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dange; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Gulung; Kue Kelen;
Kue Klepon; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Nastar Keju; Kue
Onde; Kue Pia; Kue lumpia; Kue pastei; Muffin Inggris; Muffins; Pai isi daging; Pengganti Mayones; Pretzels (kue); Produk kue
dan kembang gula; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Roti kelapa; Roti, sandwich, biskuit; Wafer (pie); adonan filo pastry; adonan kue; adonan pastry yang
sudah digulung; adonan puff pastry (roti); adonan roti; bagel multigrain; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan
pengganti marzipan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat yang mengandung
susu; dekorasi marzipan untuk kue; hot dog [sandwich], pai daging; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk
kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; kue bohromrom (klepon aceh); kue gandum; kue gulung telur; kue
kastangel; kue kering berbentuk kerang; kue lapis talas bogor; kue millet; kue nastar; kue pai; kue potong; kue pretzel; kue
putri salju; kue sus; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pastry puff (roti); kulit pie; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi];
mayones; meringues (kue); minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; pai
berisi daging; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; pie
Eskimo; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; saus daging; saus maple (salad); saus untuk daging; sirup
(sejenis maple sirup); sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup topping maple; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung yang mengembang sendiri; topping
marshmallow===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033285
: 13/05/2022 15:45:49
:
: PT. SUMBER ENERGI ORION

540 Etiket

: Jl. Mangun Jaya No. 1855 RT. 026 RW. Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Kota
Palembang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, putih & Hijau
: 29
: ===Krim kelapa; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Nata de coco; Pempek; Sediaan kacang mede; bahan makanan,
yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; makanan ringan berbahan dasar kentang; minyak
almond; minyak goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak kelapa untuk
makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak sawit untuk makanan; minyak zaitun murni; sari kelapa (santan); susu
almond; susu kacang tanah; yoghurt rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033286
: 13/05/2022 15:46:08
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLYING CHICKEN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 30
:
===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
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dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi
seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; 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
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan
atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran
donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya;
donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard;
gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar
biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan;
kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie
udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar karamel; 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 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 dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanispemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan
atau minuman; permen coklat; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti
panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers [biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; 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 kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung
sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer gulung [cookies]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033287
: 13/05/2022 15:46:53
:
: Mahardinan Naufal Hidayatullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngaban Rt. 004-Rw. 002, Kel. Ngaban, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: I5
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D012022033287
: 13/05/2022 15:46:53
:
: PT. NURIN ALA NURIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nuri No. 29 Gp. Sukadamai Lueng Bata Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh,
Aceh, 23249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: jingga dan putih
: 20
: ===bangku [furnitur]; furnitur tempat duduk; kursi kantor; mebel; meja kantor; perabotan kantor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033288
: 13/05/2022 15:47:00
:
: NI WAYAN MACRAE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Muding Batu Sangiang VI/8 Lingk. Muding Kaja, RT.000/RW.000, Kel. Kerobokan
Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali, Kabupaten Badung, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Deodorant stick; Parfum, eau de toilette; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi;
Tissue wangi basah; amber [parfum]; basma [pewarna kosmetik]; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
tabur; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); eau de parfum; gel after-sun
[kosmetik]; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kapas kecantikan; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; krim kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
tanning diri [kosmetik]; krim wajah [kosmetik]; kutek kuku; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion kulit kosmetik; lotion
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kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik];
minyak berjemur [kosmetik]; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu
penata rambut; overlay memahat kuku [kosmetik]; parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pemerah pipi; penghitam alis; pensil alis; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun batangan;
sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun krim; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan matahari [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 menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampo rambut; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; wangi-wangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033289
: 13/05/2022 15:48:35
: 97346964 05/04/2022 US
: Avery Dennison Retail Information Services LLC

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 8080 Norton Parkway
Mentor, Ohio 44060
USA

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
: IDCONNECT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik; perangkat
lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen data, yaitu,
menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data, analisis data, keterlacakan produk, penghitungan siklus,
manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, serta informasi produk; perangkat lunak
kontrol inventaris yang dapat diunduh; perangkat lunak manajemen inventaris yang dapat diunduh; perangkat lunak
manajemen rantai pasokan yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler===
===Jasa kontrol kualitas dan otentikasi; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan
platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas
digital untuk produk fisik; menyediakan alat pengembangan perangkat lunak komputer, yaitu, untuk mengembangkan aplikasi
dan program perangkat lunak komputer yang memanfaatkan identitas digital untuk produk fisik dan data terkait untuk
otentikasi produk, pengambilan data produk, visualisasi data produk, analisis produk, keterlacakan produk, penghitungan
siklus produk, manajemen inventaris produk, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, dan informasi produk;
menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk manajemen data, yaitu, menyimpan dan mengelola
data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik; menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data, analisis data, keterlacakan produk, penghitungan siklus,
manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, serta informasi produk; menyediakan
perangkat lunak kontrol inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen inventaris yang tidak
dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
semua hal di atas; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat, mengelola, dan menetapkan
identitas digital untuk produk fisik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033290
: 13/05/2022 15:48:52
:
: PT. INDO DIGITAL ASET

540 Etiket

: APL Tower – Central Park, Lantai 19 Unit T7, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Kel.
Tanjung Duren Selatan
Kec. Grogol Petamburan
, 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

Halaman 351 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENVOY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 36
: ===Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency; 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; layanan perdagangan cryptocurrency; 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; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033291
: 13/05/2022 15:51:36
:
: ANOP MIRCHANDANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sungai Gerong No. 12, RT. 010 RW. 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAIR OF ISTANBUL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 44
: ===Klinik kecantikan; Layanan blow rambut; implantasi rambut; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi
(rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa
perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa salon kecantikan; jasa salon
kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan kecantikan dan
perawatan rambut; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan rambut; layanan mengepang rambut; layanan obat menghilangkan rambut; layanan pelurusan
rambut; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan ekstensi rambut;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan rambut; layanan pewarnaan
rambut; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk
wanita, pria dan anak-anak; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak;
layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita;
layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; memberikan informasi di bidang penataan rambut; memberikan
informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; memotong rambut; menenun rambut; penataan rambut; penggantian rambut;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan
mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan peralatan tata rambut;
perawatan Rambut; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan
rambut; restorasi rambut; salon estetika; salon kecantikan; salon penataan rambut; tata rambut; waxing obat menghilangkan
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033292
: 13/05/2022 15:54:12
:
: DWI SAKTI NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden Green Hill GH 12/02, RT/RW : 026/006, Ds : Sidokepung, Kec :
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning Emas / Gold ( Kode Warna : bd9060 )
: 7

740

540 Etiket

Halaman 352 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat penghancur untuk penggunaan rumah tangga, listrik; Alat pengolah makanan secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Juicer pers dingin, listrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer
makanan listrik; Pencacah daging (mesin); alat pengiris sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; blender bar, listrik;
blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender makanan, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender,
listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; blender, listrik, untuk persiapan
minuman; helikopter bawang putih, listrik; helikopter makanan, listrik; juicer jeruk, listrik; juicer listrik; juicer listrik untuk
keperluan industri; juicer sentrifugal, listrik; masticating Juicer, listrik; mesin jus elektrik; mesin pemotong, pencacah dan
pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pengiris sayuran; mesin untuk pengolahan bahan makanan; mixer makanan
industri [mesin]; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling daging, listrik; penggiling daging, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; penggiling dapur, listrik; penggiling kopi, listrik; penggiling makanan yang dioperasikan dengan
listrik dan daya; penggiling makanan, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan
listrik (selain untuk keperluan rumah tangga); pengolah makanan, listrik; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; pisau untuk pengolah
makanan listrik; regulator [bagian mesin]; regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin;
slicers makanan, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033293
: 13/05/2022 15:56:20
:
: Athleta (ITM) Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, United States
: 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
: POWER OF SHE
: POWER OF SHE = kekuatan dia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033294
: 13/05/2022 15:57:24
:
: PT. Intisarana Adisejahtera

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Pasir Mas Blok B No. 8-O Jl. Pluit Dalam, Kel. Penjaringan, 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
: WATERWAY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hitam
: 11
: ===Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Dispenser air; Kipas angin; Pemurni air; Penyaring air
minum; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.;
bejana kakus; dispenser minuman, listrik; filter akuarium; filter bidet; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga;
filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; freezer; instalasi penyaringan air; keran air; kompor listrik atau
gas untuk memasak; pengering rambut; pengering tangan; peralatan memasak, listrik; perlengkapan mandi; shower genggam;
tangki air panas; unit penyulingan air; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; wajan listrik; wastafel
kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033295
: 13/05/2022 15:59:25
:
: INEKE WIBAWA

540 Etiket

: Jl. Gang Warung 61-A, RT.001 RW.003, Kel/Desa Kranggan, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

Halaman 353 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: KAPURAGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, kuning
: 30
: ===Adas manis bubuk; Bawang merah bubuk; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Jinten bubuk;
Kapulaga bubuk; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Klabat bubuk; Kunyit bubuk; Lada hitam bubuk (bumbu);
Lengkuas bubuk; Merica bubuk; Pala bubuk; bawang putih bubuk; bubuk bawang; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai
bumbu; kapulaga [bumbu]; lada bubuk (bumbu); paprika bubuk; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033296
: 13/05/2022 16:00:01
:
: Aman Suyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sumatera No.53, Lippo Karawaci, RT.001/RW.009, Kel. Panunggangan Barat,
Cibodas, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKURA KIJANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Coklat
: 25
: ===blazer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; kaos; kemeja berkerah; kemeja formal; pakaian;
rompi; sendal; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033297
: 13/05/2022 16:03:46
:
: Masadi Rachman Rosyid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kupang Indah 6/4 Rt. 001-Rw. 005, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Blaster
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2022033298
: 13/05/2022 16:05:28
:
: PT INTAN DIGITAL ENERGI ASIA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. KENONGO DUSUN KOLAK SELATAN RT. 002 RW. 001 DESA WONOREJO
KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64171
:
:

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 354 dari 605

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

:
: BIO NURATIK
: Merupakan Suatu Penamaan
: HIJAU, PUTIH, BIRU, KUNING EMAS
: 5
: ===Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Minyak Rematik
(Obat); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
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===
: DID2022033299
: 13/05/2022 16:06:50
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTER LITE
: INTER LITE : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033300
: 13/05/2022 16:09:39
:
: PT. MITRA AGUNG REALTY

540 Etiket

: GEDUNG SAHID SUDIRMAN CENTER LT.11, UNIT A. JL. JENDERAL SUDIRMAN
KAV. 86, KARET TENGSIN - TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: - Rahmatsyah S.H.
: Law Office TEGUH S & PARTNERS - Solicitor/Lawyer - Legal Consultant Trademark Attorney Jl. Taman Palem Lestari Blok B.17, No. 27-28 Cengkareng

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMATO BRICKS + LUKISAN
: TOMATO = TOMAT, BRICKS = BATU BATA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah dan hitam
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Properti (Real Property); 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 estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing, rental, pengelolaan dan pengoperasian
apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas dan kenyamanan yang berkaitan
dengannya; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan
tempat tinggal; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis
properti, pengembangan, tanah dan real estat; investasi keuangan di bidang real estat; jasa agen real estate untuk penyewaan
properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi
dan layanan penilaian; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penyewaan apartemen berperabot;
jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen,
rumah, tempat komersial dan kantor; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; penyewaan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; sewa, pialang,
penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin===

Halaman 355 dari 605

===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Properti (Real Property); 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 estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing, rental, pengelolaan dan pengoperasian
apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas dan kenyamanan yang berkaitan
dengannya; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan
tempat tinggal; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis
properti, pengembangan, tanah dan real estat; investasi keuangan di bidang real estat; jasa agen real estate untuk penyewaan
properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi
dan layanan penilaian; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penyewaan apartemen berperabot;
jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen,
rumah, tempat komersial dan kantor; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; penyewaan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; sewa, pialang,
penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033301
: 13/05/2022 16:10:03
:
: Masbun Asyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kisaiman I Kp. Baru Rt 03 RW 05 Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang, Banten, 15112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Boleh-Boleh + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 1
: ===garam beryodium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033302
: 13/05/2022 16:11:22
:
: Masadi Rachman Rosyid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kupang Indah 6/4 Rt. 001-Rw. 005, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: The Conqueror
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022033303
: 13/05/2022 16:11:47
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TERBANG

540 Etiket
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Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Cokelat, Abu-abu, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta
sayur; Pisang goreng dengan aneka toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu
Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai
berbahan dasar kacang; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat
sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa; 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 kaleng; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu;
Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari,
disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng
atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah;
daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk
keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan; irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur,
diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang
pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah;
kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam;
krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran
segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah;
mentega; 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 yogurt; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak
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wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju;
perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk
untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran;
santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju; sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk
makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai
nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup;
sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar
susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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Uraian Barang/Jasa

: hijau tua, hijau muda, biru, putih
: 44
:
===Apotek; 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 bedah plastik; Jasa bidan; Jasa fisioterapi; Jasa
inseminasi buatan; 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 make-up; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa
perawatan kesehatan; Jasa pijat; Jasa rumah keperawatan geriatri; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Konseling
yang berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan
Hematologi secara holistik; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; 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 pengawasan di
bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan perawatan bulu mata palsu;
Layanan perawatan kulit; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan sinar-X; Layanan spa (Colon
hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam garis mata; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur;
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 terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan
medis; Retret kesehatan; Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan
Anak; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon
perawatan kulit; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran
olahraga, pijat dan layanan paramedis; fisioterapi [terapi fisik]; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan
kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa khitan/sunat; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan
pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan obat menghilangkan rambut;
jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa
seorang psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang
baik untuk raga dan rohani; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasajasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasajasa 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 pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma; jasa-jasa yang
terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat; konseling gizi; konseling kesehatan masyarakat; konseling psikologis;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko
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kesehatan, nutrisi, makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi
profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis;
konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan aplikasi make-up; layanan chiropraktik untuk anak-anak;
layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan dari dokter homeopati; layanan diagnosis psikologis;
layanan diagnostik medis dan bedah; layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan flebotomi; 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
sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan
kesehatan terkait; layanan kejiwaan; layanan kemoterapi; layanan klinik gigi; 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 konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata
rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan medis di bidang diabetes; layanan medis untuk perawatan kanker kulit;
layanan mikrodermabrasi; layanan operasi penglihatan laser; layanan pas alat bantu dengar; layanan pemantauan jantung
transtelephone; layanan pemutihan gigi; layanan pengobatan alternatif; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian
psikologis; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan perawatan bedah;
layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program
kesehatan yang terdiri dari aturan diet; layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan tangguh dalam sifat
bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di rumah; layanan perawatan wajah;
layanan pewarnaan alis; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis;
layanan rumah sakit; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon perawatan kulit; layanan sauna; layanan
semprot tanning salon; layanan skrining hepatitis; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker serviks; layanan
skrining kanker testis; layanan skrining tekanan darah; layanan solarium; layanan spa; layanan spa sehari; layanan
telemedicine; layanan terapi; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi di
bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; 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 kesehatan melalui situs
web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; 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 kecantikan; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi;
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 yang berkaitan
dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah
tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; 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; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan
fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; 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 dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; 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 terapi laser untuk mengobati kondisi medis; operasi; operasi plastik; pemberian
perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pemeriksaan kesehatan;
pemicu titik pijat; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah
tulang [judo-seifuku]; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis;
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 layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang
berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut
dan pijat; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik; 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 di rumah-kunjungan; perawatan kesehatan; perawatan kesuburan; perawatan kulit wajah kimia; perawatan
laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan medis
ambulan; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; persiapan
dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan
laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker;
psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi
pecandu; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon kuku (nail bar); salon penyamakan dan layanan solarium; saran farmasi;
skrining medis yang berkaitan dengan jantung; tato; terapi berbicara; terapi fisik; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi
wicara dan pendengaran; tes psikologis untuk keperluan medis===
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Dadap, Rt. 020, Rt. 005, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Tangerang, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BIO-DAF + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 11
: ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air;
Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air
untuk keperluan sanitasi; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan
domestik; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; bak mandi; bola pelampung untuk tangki toilet;
katup pipa air; keran *; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul membran untuk
peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; pelampung untuk tangki jamban; pemasangan toilet duduk dan sanitasi
yang dapat dibawa; pembilasan peralatan untuk toilet; perlengkapan mandi; perlengkapan pipa kamar mandi; pipa [bagian dari
instalasi sanitasi]; saringan untuk saluran pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi;
saringan untuk saluran pembuangan air/got; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan
rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air panas; tangki air toilet; tangki pemurnian air; tangki pengolahan air limbah; tank
toilet; toilet; toilet portable; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial===
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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
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SANCTUS ACTIVE
:

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;
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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 essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk
mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut
kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan
kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
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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);
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
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(malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan
untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai
jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri;
abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk
tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet
biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang
mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
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

Halaman 363 dari 605

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,
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
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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
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
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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
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
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rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi
nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut;
pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit;
poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan
pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk 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
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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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci
tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan 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
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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; 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;
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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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022033307
: 13/05/2022 16:20:05
:
: PT Heinz ABC Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Mandiri 2 Lantai 20-21,
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 54-55,
RT 005, RW 003, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ABC SAMBAL WARISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===sambal; saus cabai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033308
: 13/05/2022 16:21:37
:
: DINDA ANNISA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hasanuddin RT 019 RW 000 Kelurahan Benua Baru Ilir, Kecamatan
Sangkulirang,, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75684
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SADIN BEAUTY GLOW + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 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

740

Alamat Pemohon

: DID2022033309
: 13/05/2022 16:22:27
:
: Masadi Rachman Rosyid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kupang Indah 6/4 Rt. 001-Rw. 005, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Futuro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033310
: 13/05/2022 16:22:43
:
: PT Sekolah Cikal

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
: Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURIKULUM PERSONALISASI CIKAL & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, putih, jingga (oranye)
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung,
acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan
acara olahraga; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui
kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan pelatihan secara online; jasa pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa publikasi
elektronik; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan pendidikan dan pengajaran; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyediaan tempat-tempat bermain anak; produksi materi pendidikan dan pengajaran; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi pendidikan termasuk secara
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033311
: 13/05/2022 16:22:53
:
: GABRIELA AQUILA LIVIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MELATI MAS BLOK G ? III / 23, RT. 025, RW. 009, KEL. JELUPANG, KEC.
SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323
: Stefanus Kurniawan Darmadji S.H.,
: Ruko Mangga Dua, Blok B2 No. 7, Jl. Jagir Wonokromo 100, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPAO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 20
: ===Furnitur untuk anak-anak; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Lemari kaca; furnitur bayi; furnitur dari bahan plastik;
furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar
tidur; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman; furnitur terbuat dari rotan; kasur; kursi [kursi]; laci; lemari besi;
meja; rak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033312
: 13/05/2022 16:22:59
:
: PT. ISTANA TIARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buntaran No. 8, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur,
Kota Surabaya, 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
: WIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, biru
: 9
: ===kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung
olahraga; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan
kebakaran===

740

Halaman 372 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033313
: 13/05/2022 16:24:49
:
: Dewa Putu Suardika

540 Etiket

: Jl. D. Buyan Brt Dlm VI F.2/3 Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan,
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
: ZODIACPRO dan LOGO Z
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat; Putih
: 35, 43
: ===Layanan toko ritel menu utama kopi; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi,
coklat dan teh; layanan ritel untuk kopi yang diproses; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko
ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam
wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik
dan mesin-mesin espresso listrik===
===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033315
: 13/05/2022 16:25:49
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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
: TENTANG ANAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Pink, Biru, Hijau, Lavender, Putih
: 9
: ===Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; aplikasi (perangkat
lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; perangkat lunak ecommerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033316
: 13/05/2022 16:26:26
:
: MIEKE HERAWATI SUHERMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIPAH APO NO. 28, RT 003/RW 004, KEL. KARANGANYAR, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAYIKU
:

591

Uraian Warna

: BIRU, PUTIH, ABUABU, KREM, PINK

740

540 Etiket

Halaman 373 dari 605

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 24
: ===selimut bayi===
: DID2022033317
: 13/05/2022 16:27:25
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TERBANG
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Cokelat, Abu-abu, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi
seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; 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
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan
atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran
donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya;
donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard;
gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar
biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan;
kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie
udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar karamel; 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

740
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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 dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanispemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan
atau minuman; permen coklat; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti
panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers [biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; 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 kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung
sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033318
: 13/05/2022 16:27:52
:
: PT. GUDANG GARAM Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, 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
: INTER PRIME
: INTER PRIME : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033319
: 13/05/2022 16:34:41
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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
: TENTANG ANAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Pink, Biru, Hijau, Lavender, Putih
: 42
: ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet (e-commerce);
Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna
untuk mengakses dan melacak data, 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 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

740
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imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; perangkat lunak perdagangan elektronik (ecommerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033320
: 13/05/2022 16:35:42
:
: ANTONNIUS SAPUTRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Semeru GG III/21 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap Bukit Bitan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso
dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; affogato [minuman berbasis
kopi yang mengandung es krim]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman kopi; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minumanminuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033321
: 13/05/2022 16:37:31
:
: GABRIELA AQUILA LIVIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MELATI MAS BLOK G ? III / 23, RT. 025, RW. 009, KEL. JELUPANG, KEC.
SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323
: Stefanus Kurniawan Darmadji S.H.,
: Ruko Mangga Dua, Blok B2 No. 7, Jl. Jagir Wonokromo 100, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOKER CREATIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU, MERAH, ORANYE, KUNING, BIRU, UNGU, MERAH MUDA
: 35
: ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada
suatu situs web; Keagenan tenaga kerja; Penempatan tenaga kerja; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa agen
tenaga kerja dan pekerjaan; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja; layanan perekrutan tenaga kerja;
layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja;
perekrutan tenaga kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033322
: 13/05/2022 16:40:09
:
: Dr. H. KOMARUDIN KUDIYA, S.Ip., M.Ds.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cigadung Raya Timur 1 No. 5 RT. 001 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat - 40191, Kota Bandung, Jawa Barat, 40191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Grebek Batik Indonesia APPBI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Orange, coklat, kuning, 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

: 41
: ===Pelatihan membatik dan pembuatan batik; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; pameran budaya===
: JID2022033323
: 13/05/2022 16:43:37
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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
: TENTANG ANAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Pink, Biru, Hijau, Lavender, Putih
: 44
: ===layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033324
: 13/05/2022 16:44:20
:
: PLEXTON HOLDINGS LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 1601, 16/F, EXCHANGE TOWER, 33 WANG CHIU ROAD, KOWLOON
BAY, KL, HONG KONG.
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hall Of Fame + LOGO HOF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM & PUTIH
: 9
: ===Mouse komputer; chipset grafis komputer; hard disk untuk komputer; headphone; headset untuk permainan; headset
virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kartu [RAM] memori akses acak; kartu grafis; kartu
yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; keyboard komputer; memori komputer; monitor komputer;
motherboard komputer; pengeras suara audio; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; solid state drive; unit
pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data); unit prosesor grafis [GPU]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033325
: 13/05/2022 16:45:15
:
: PT. Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo

540 Etiket

: Jl. Kolonel Soegiono No 28/80, Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang, Kota Malang, Jawa
Timur
: 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
: NATION BOLD + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, merah, hitam
: 34
: ===Geretan; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk perokok; cerutu; kertas rokok; kreteks; pemantik rokok;
pipa tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033326
: 13/05/2022 16:46:50
:
: 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 dan Lukisan
: BLINK
: BLINK = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan
komunikasi nirkabel dan Internet; layanan komunikasi elektronik; layanan videophone; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video dan audio; telekomunikasi interaktif; transmisi informasi melalui sistem komunikasi video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033327
: 13/05/2022 16:47:57
:
: FERDINAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK NUSALOKA BLOK M6 NO.17, BSD 14.4. SERPONG TANGSEL BANTEN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15321
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORREX ENZIM HAYATI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hijau, ungu tulisan hitam
: 1
: ===pupuk cair; pupuk untuk tanah===

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
: SANCTUS ACTIVE
:

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; 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

740

: DID2022033328
: 13/05/2022 16:48:19
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam fermentasi (kesehatan); Bawang hitam tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk 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
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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 nonalkohol 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
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kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; 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
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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 substansisubstansi 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 tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, 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; 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
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deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); antidermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
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digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman 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
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untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan
dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk 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;
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liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
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
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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
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
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untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan 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
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dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk 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
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Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
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
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minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaansediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaansediaan 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
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campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
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
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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
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

: DID2022033329
: 13/05/2022 16:50:24
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLYING CHICKEN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Cokelat, Abu-abu, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan

740

sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
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produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta
sayur; Pisang goreng dengan aneka toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu
Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai
berbahan dasar kacang; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat
sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa; 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 kaleng; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu;
Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari,
disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng
atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah;
daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk
keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan; irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur,
diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang
pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah;
kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam;
krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran
segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah;
mentega; 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 yogurt; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak
wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju;
perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk
untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran;
santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju; sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk
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makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai
nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup;
sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar
susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033330
: 13/05/2022 16:51:49
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Oranye, Putih
: 9
: ===Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; aplikasi (perangkat
lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; perangkat lunak ecommerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033331
: 13/05/2022 16:55:56
:
: EDINA NATHANIA

540 Etiket

: TMN VILLA MERUYA BLOK B. 1, NO. 19, RT/RW. 002/010, KEL. MERUYA
SELATAN, KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BMC
: 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); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Barang-barang
pakaian olahraga; Celana olahraga; Celana pendek untuk berolahraga; Hijab olahraga; Jaket untuk bersepeda motor; Pakaian
Olahraga; Pakaian bersepeda; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga;
Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Sarung tangan olahraga panahan; Sepatu olahraga atau santai; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan
digunakan dengan sepeda; alas kaki, bukan untuk olahraga; atasan olahraga; atasan untuk bersepeda; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; celana bersepeda; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pendek bersepeda; celana
untuk olahraga; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; jaket bersepeda; jaket olahraga; jaket untuk pengendara sepeda
motor; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jas tahan air untuk pengendara sepeda
motor; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kemeja olahraga kelembaban; mantel olahraga; pakaian
basah untuk olahraga air permukaan; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pengendara sepeda; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian untuk olahraga; penjaga ruam
untuk olahraga air; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; rompi olahraga; sarung tangan sepeda; sarung tangan untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bersepeda; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu
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olahraga; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; seragam olahraga; seragam untuk olahraga tempur; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; singlet olahraga; tank top untuk olahraga; topi bersepeda; topi olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033332
: 13/05/2022 16:56:42
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Oranye, Putih
: 42
: ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet (e-commerce);
Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna
untuk mengakses dan melacak data, 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 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; perangkat lunak perdagangan elektronik (ecommerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033333
: 13/05/2022 16:57:29
:
: PT Kreasi Jiwa Muda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko The Boulevard no.15, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Afterwork
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033334
: 13/05/2022 16:58:13
:
: LAKSONO HADISIWANTO PUTRO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Asri Blok E III/2 Kel. Cipadu Kec. Larangan Tangerang , Kota Tangerang,
Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Halokerja
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 35
: ===Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033335
: 13/05/2022 16:58:53
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLYING CHICKEN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Cokelat, Abu-abu, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi
seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; 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
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan
atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran
donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya;
donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard;
gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar
biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan;
kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie
udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar karamel; 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 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
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sayuran; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanispemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan
atau minuman; permen coklat; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti
panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers [biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; 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 kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung
sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033336
: 13/05/2022 17:00:26
:
: DANNY PRIMA AGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG Madras/ 1 RT/RW:008/001, Kel/Desa: Rawajati, Kecamatan: Pancoran, Jakarta
Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCEIVRE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem dan Putih
: 3
:
===Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Sabun Mandi; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan mandi; Tabir surya yang disemprot; balm cukur; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; foundation
cair; garam mandi; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel
setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; kayu wangi; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
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 mandi; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion untuk
kulit; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; 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 pembersih nonobat; lotion rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik];
make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak mandi; minyak wangi; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; perona pipi; primer make-up; sabun almond; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun tubuh tanpa obat; sabun wangi; sampo ketombe tanpa obat; sediaan cukur; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan wajah tidak mengandung
obat; sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh

740
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beraroma; 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; susu tubuh; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak berobat meresap===
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
: SANCTUS ACTIVE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 8
: ===Alat manikur dan pedikur; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Kotak tempat
alat-alat cukur; Pengeriting rambut; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat
cukur; alat pelurus rambut; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; aparatur cukur; gunting*; pencukur
[instrumen tangan]; peralataan penataan rambut; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis;
pisau cukur; silet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033337
: 13/05/2022 17:02:09
:
: Hardwood Pte Ltd

: DID2022033339
: 13/05/2022 17:08:02
:
: ADITYA CHANDRA SETIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kepa Duri Asia Baru No. : 49, R.T. 005, R.W. 004, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk pria; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat
lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Balaclava; Baru (Rompi); Blues; Bretel [suspender]; Celana;
Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Gaun malam; Hot pants; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket-jaket; Jerkins; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kelom; Kemeja (lengan pendek);
Kemeja Hawaii; Kerah polo; Kulot; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria;
Pakaian [pakaian]; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dalam; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian
luar; Pakaian tahan air; Pakaian 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; 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; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Rompi; Sweater; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers);
Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; Tshirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Topi kupluk; alas
kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan
[pakaian]; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; bagian depan kemeja; baju; baju berkerah; baju
dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju pelindung; baju tidur; baju untuk orang dewasa; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; bra; bralettes; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim;
celana; celana bermuda; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal;
celana jas; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana leging; celana pakaian; celana
palazzo; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana stretch;
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celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun ganti; gaun koktail; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bulu; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim;
jaket jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket shell; jaket tahan air; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas kulit; jas panjang; jeans biru; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos oblong;
kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki celana panjang; kaus
kaki dan stoking; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kombinasi
[pakaian]; lacak jaket; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang;
maillots [kaus kaki]; manset; mantel; mantel denim; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall; overshirts;
pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan
air; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua
jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengendara; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur
untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; parka; pelindung kaki; penghangat tubuh; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang
dewasa; piyama untuk pria; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki
sepak bola Amerika; rok; rok celana; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rompi; rompi bawah; rompi kulit; sapu tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu formal; sepatu golf; sepatu olahraga; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; shift
[pakaian]; singlet; skort denim; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi pet [tutup kepala]; tutup kepala anakanak; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033340
: 13/05/2022 17:09:12
:
: PT. TENTANG ANAK BAHAGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung DOMISILI.ID, Jalan Wahid Hasyim No.10D, RT.007/RW.002, Kelurahan
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Oranye, Putih
: 44
: ===layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033341
: 13/05/2022 17:10:17
:
: Pfizer Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

740

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

: Biru
: 9
: ===Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan
kecantikan dan kesehatan; 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 kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer; 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 mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak perawatan kesehatan; 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 yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang
dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi===
: DID2022033342
: 13/05/2022 17:10:31
:
: ADITYA CHANDRA SETIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kepa Duri Asia Baru No. : 49, R.T. 005, R.W. 004, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mens Original Branded
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk pria; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat
lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Balaclava; Baru (Rompi); Blues; Bretel [suspender]; Celana;
Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Gaun malam; Hot pants; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket-jaket; Jerkins; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kelom; Kemeja (lengan pendek);
Kemeja Hawaii; Kerah polo; Kulot; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria;
Pakaian [pakaian]; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dalam; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian
luar; Pakaian tahan air; Pakaian 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; 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; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Rompi; Sweater; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers);
Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; Tshirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Topi kupluk; alas
kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan
[pakaian]; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; bagian depan kemeja; baju; baju berkerah; baju
dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju pelindung; baju tidur; baju untuk orang dewasa; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; bra; bralettes; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim;
celana; celana bermuda; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal;
celana jas; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana leging; celana pakaian; celana
palazzo; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana stretch;
celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun ganti; gaun koktail; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bulu; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim;
jaket jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket shell; jaket tahan air; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas kulit; jas panjang; jeans biru; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos oblong;
kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki celana panjang; kaus
kaki dan stoking; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja formal;
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kemeja golf; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kombinasi
[pakaian]; lacak jaket; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang;
maillots [kaus kaki]; manset; mantel; mantel denim; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall; overshirts;
pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan
air; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua
jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengendara; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur
untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; parka; pelindung kaki; penghangat tubuh; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang
dewasa; piyama untuk pria; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki
sepak bola Amerika; rok; rok celana; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rompi; rompi bawah; rompi kulit; sapu tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu formal; sepatu golf; sepatu olahraga; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; shift
[pakaian]; singlet; skort denim; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi pet [tutup kepala]; tutup kepala anakanak; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033343
: 13/05/2022 17:10:55
:
: TONY PRAYITNO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Agung No. 134, , Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Beras Anak Raja Beras Selera Nusantara
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Kuning, Coklat,
: 30
: ===Beras; Beras campuran; Beras organik; Beras untuk bubur; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Keripik sereal;
beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; bihun beras [mie Beras]; keripik [produk sereal]; keripik nasi; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; mi dari tepung beras; mie beras; roti dari tepung beras; tepung
beras===

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
: SANCTUS ACTIV
:

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,

: DID2022033344
: 13/05/2022 17:13:08
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

540 Etiket
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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
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;
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Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut
kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan
kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk
perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun;
Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat;
Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun
kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan
peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan;
Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan
dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak
mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
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pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan
untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai
jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri;
abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk
tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet
biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang
mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
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penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga];
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine
[abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih;
esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk
kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit
untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi
dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak;
gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
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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
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
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keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
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pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi
nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut;
pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit;
poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan
pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
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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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci
tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan 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
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karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan
nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut;
sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih
badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis,
noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta
sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan
penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan
pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau
bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku
(tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari
bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan
perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk
ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan
untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap;
sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
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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
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;
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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

: JID2022033345
: 13/05/2022 17:13:36
:
: ANTONIO YATMIKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan pantai mutiara Blok R No. 10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hŭ 虎 Bar + Lukisan
: Hŭ/虎 Terjemahan Tiger, Macan atau Harimau

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna yang tercantum salah satunya warna hitam dan Krem Muda
: 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/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak
beralkohol termasuk melalui Internet; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan wine bar; melayani minuman beralkohol; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033345
: 13/05/2022 17:13:36
:
: PT Suplai Pangan Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Ciracas, Gg. H. Nalim No. 6, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Merah, Putih
: 35, 39, 9, 30
: ===Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan
eceran untuk berbelanja dari rumah; 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; Pemrosesan administratif
pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Proses
administratif pesanan belanjaan; Pusat belanja 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; belanja online; iklan online; iklan online di
jaringan 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; jasa pembelanjaan melalui
internet; layanan telemarketing; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan
komputer global; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan informasi perbelanjaan; pemasaran melalui telepon
seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran materi iklan secara
online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===
===Jasa Pengiriman; Jasa pengiriman; Pengiriman bahan makanan; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan
pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat
parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa
reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan

740
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pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar
muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan
pengembalian sehubungan dengannya; broker pengiriman dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; distribusi,
penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; informasi pergudangan; 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; jasa pengiriman makanan; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan
logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan
pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pengiriman hari yang sama; layanan pergudangan; layanan
pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu,
penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk pengiriman; logistik
rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik
transportasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang; memberikan saran terkait layanan
pengiriman barang; mengatur pengiriman barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengemasan dan layanan
pengepakan; pengepakan barang; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres dengan
truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengiriman
makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman pesan; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang;
penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan gudang dan
wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan penyimpanan; pergudangan;
pergudangan barang; pergudangan didinginkan; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan
pengiriman barang; transportasi, pengepakan dan penyimpanan barang===
===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 dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan,
dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; 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 yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses
layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; aplikasi perangkat
lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler pendidikan; 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 ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler,
direkam; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; perangkat
lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat
diunduh; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh;
perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; 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 untuk
aplikasi dan dompet seluler blockchain; 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 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 jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel===
===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan
bumbu dan perasa; Campuran beras coklat dan hitam; Makanan bubur beras organik; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi
beras; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; bubur tepung beras; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mi dari tepung beras; mie
beras; roti dari tepung beras; sirup beras merah [pemanis alami]; tepung beras===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033346
: 13/05/2022 17:20:56
:
: Hardwood Pte Ltd

Alamat Pemohon

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: SANCTUS ACTIV
:

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

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 42
: ===Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat
pencegahan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data
kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk
mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan
mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan pengendalian
(management) kesehatan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna
mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah
dan medis; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penyelenggaraan percobaan klinikal; perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan
informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat
badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; uji klinis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033349
: 13/05/2022 17:25:23
:
: Wendy, Yoseph Puguh E. S.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: koss Boss House, Jl. Pembangunan I No.29a, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat,
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: ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi
hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa
penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Layanan hukum yang berkaitan
dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.; jasa advokasi hukum; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa bantuan hukum dalam pembuatan
kontrak; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa investigasi hukum; jasa
konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang
berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi
konsep waralaba [layanan hukum]; jasa mediasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa
mediasi perceraian; 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 penelitian hukum; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan
penggabungan bisnis; jasa pengacara; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa
penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi
tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; 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; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; mediasi perceraian; meninjau standar dan praktik
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan===

740

Halaman 430 dari 605

===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi
hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa
penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Layanan hukum yang berkaitan
dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.; jasa advokasi hukum; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa bantuan hukum dalam pembuatan
kontrak; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa investigasi hukum; jasa
konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang
berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi
konsep waralaba [layanan hukum]; jasa mediasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa
mediasi perceraian; 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 penelitian hukum; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan
penggabungan bisnis; jasa pengacara; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa
penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi
tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; 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; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; mediasi perceraian; meninjau standar dan praktik
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan===
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
: SANCTUS ACTIV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 8
: ===Alat manikur dan pedikur; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Kotak tempat
alat-alat cukur; Pengeriting rambut; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat
cukur; alat pelurus rambut; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; aparatur cukur; gunting*; pencukur
[instrumen tangan]; peralataan penataan rambut; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis;
pisau cukur; silet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033351
: 13/05/2022 17:29:52
:
: Pfizer Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 44
: ===Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan
dengan medis dan kesehatan melalui Internet; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; memberikan informasi kesehatan
melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan===

: DID2022033350
: 13/05/2022 17:28:59
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033352
: 13/05/2022 17:31:19
:
: JACKSON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Teluk Gong, Jalan Keting RT.007 RW.012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOSHI & LUKISAN
: YOSHI Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cokelat, Krem dan Pink.
: 28
: ===Boneka mainan hewan (dengan isi); Mainan untuk hewan peliharaan rumah tangga; kendaraan mainan yang berbentuk
mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan,
kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; mainan hewan peliharaan
yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan kucing; mainan untuk hewan peliharaan;
piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram
terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033353
: 13/05/2022 17:31:58
:
: PT. SURYA INDOTAMA BOGALESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN LAKE CITY RUKAN CBD BLOK D NOMOR 10 , GONDRONG ,
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAALAR BASMATI RICE We Share Our Hertiage + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU , PUTIH , COKELAT , GOLD , HITAM
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Makanan siap saji berbasi beras; beras ketan;
koji [beras malt fermentasi]; kue beras; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033354
: 13/05/2022 17:38:41
:
: EDINA NATHANIA

540 Etiket

: TMN VILLA MERUYA BLOK B. 1, NO. 19, RT/RW. 002/010, KEL. MERUYA
SELATAN, KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BMC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa penjualan eceran secara online; 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 ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko
retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang
telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Toko alat-alat olahraga; Toko olahraga; Toko sparepart dan aksesoris

Halaman 432 dari 605

kendaraan; Toko yang menjual pakaian; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan besar
(distributor) alat-alat berat dan suku cadang; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan pemasaran online; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik
digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas
jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; penyediaan pasar
online; sponsor promosi balapan sepeda; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033355
: 13/05/2022 17:40:48
:
: Pfizer Inc.

Alamat Pemohon

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan putih
: 9
: ===Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan
kecantikan dan kesehatan; 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 kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer; 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 mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak perawatan kesehatan; 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 yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang
dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033356
: 13/05/2022 17:41:45
:
: IQBAL HIDAYATULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pedongkelan, RT.004/RW.016 No. 2, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: AERORASUPPLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===celana panjang; celana pendek; hoodies; jaket; kaos; sweater leher kru; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033357
: 13/05/2022 17:45:17
:
: Boen Setiawan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Ciracas, RT. 005 RW. 006, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
: Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELMER EXPLORE YOUR EXPEDITION & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan kuning
: 18, 25
: ===Dompet; Koper bagasi; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Ransel; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; Tas Kulit; Tas-tas; bagian logam untuk tas; dompet; koper; koper bermotor; koper besar; koper dengan roda; koper
kecil; koper lipat; pegangan koper; pembungkus pengangan koper; ransel; ransel kecil (daypack); ransel troli; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; sarung koper; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu kuda; tas; tas *; tas bepergian;
tas jinjing; tas jinjing serbaguna; tas plastik; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas tangan; tas tangan, dompet dan
dompet; tas untuk membawa sepatu===
===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Sandal
Gunung; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sol sepatu; Tutup kepala; alas kaki; 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; jaket [pakaian]; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu,
selain untuk kegunaan ortopedi); pakaian; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau
sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); sandal; sandal bakiak; sandal dan sepatu pantai; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal mandi; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sepatu; sepatu
Latihan; sepatu bayi; sepatu berjalan; sepatu bot *; sepatu dan alas kaki; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu
olahraga; sepatu roda; sepatu sandal; sol sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033358
: 13/05/2022 17:45:50
:
: FEBRIYANTO PANGESTU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya Asri 2, Blok F.7/7 RT.001/RW.025, Kel. SumberJaya, Kec. Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: 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 dan Lukisan
: Lapak Chicken + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih, Merah
: 30
: ===Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging
ayam, ikan atau sayuran; nasi yang diperkaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033359
: 13/05/2022 17:50:12
:
: PRILA PRISSILIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAWA MAJA NO.27 A RT.006/005 CIPETE SELATAN - CILANDAK JAKARTA
SELATAN 12410, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAKARTA DENTAL CARE + LOGO
: Dental Care Berarti Perawatan Gigi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Orange, Abu abu dan Hitam
: 44
: ===layanan klinik gigi===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033360
: 13/05/2022 17:52:09
:
: Tjhai Andri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jembatan Besi, Rt. 007/Rw. 002, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MALDIVES + LOGO ML
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning & Putih
: 25
: ===Baju Hangat; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju wanita; Celana jeans; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Kaos anakanak; Kemeja (lengan pendek); Sweater; baju; baju busana muslim; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju untuk anak-anak; bra;
celana chinos; celana dalam wanita; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek; celana pendek denim;
celana pendek untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; dasi; daster; gaun; gaun untuk anak-anak; jaket denim; jeans biru;
jilbab; kaos; kaos oblong anak-anak; kaos oblong wanita; kemeja; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kimono; legging
[celana panjang]; mantel; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian renang
untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk wanita; piyama untuk anak-anak;
rok; rok mini; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; stoking; sweater katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033361
: 13/05/2022 17:53:25
:
: EDINA NATHANIA

540 Etiket

: TMN VILLA MERUYA BLOK B. 1, NO. 19, RT/RW. 002/010, KEL. MERUYA
SELATAN, KEC.KEMBANGAN JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BMC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH dan HITAM
: 37
: ===Instalasi dan pemeliharaan peralatan hiburan atau olahraga installation and maintenance of entertainment or sports
apparatus; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas olahraga rekreasi; Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan;
Konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar ruangan; Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil,
sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; bengkel
kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); instalasi dan pemeliharaan peralatan hiburan atau olahraga; konstruksi dan
pemeliharaan pusat olahraga, klub kesehatan, pusat rekreasi dan kompleks rekreasi; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan parkir sepeda; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan peralatan olahraga;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan sepeda; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian
strukturalnya menurut pesanan; pembangunan arena olahraga; perbaikan atau pemeliharaan peralatan parkir sepeda;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan parkir sepeda dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau
perawatan peralatan olahraga; perbaikan dan pemeliharaan artikel senam dan olahraga; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan olahraga dan kebugaran; perbaikan dan pemeliharaan sepeda; perbaikan peralatan olahraga; perbaikan peralatan
olahraga dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepeda; perbaikan sepeda dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033362
: 13/05/2022 17:57:16
:
: ZENDY RIZQY ABADI

540 Etiket

: Rungkut Mapan Tengah B/CH.10 RT.008/RW.007, Kel. Rungkut Tengah, Kec.
Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur., Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 435 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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 dan Lukisan
: SAMBELIND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; layanan ritel,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033363
: 13/05/2022 18:04:04
:
: M Praditama Putra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH Mas Mansyur No 72-68, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO MANSURE + LOGO
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Putih Tulang, Kuning, Merah Darahku, Lumut, Hutan, Tanah, Hitam.
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Mie; Minuman
cokelat; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Lada
Hitam; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Karage; Nasi Yakiniku; Nasi, pasta dan mie; Saus untuk
pasta dan nasi; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); bir
pletok (minuman rempah-rempah); makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; 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 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 penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar kopi; minuman cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman teh; minuman teh dengan susu; 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;; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa teh untuk makanan atau minuman; produk nasi untuk makanan; saus; saus
jamur; saus lada; saus pasta; saus salad; saus teriyaki; saus tomat; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan
minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033364
: 13/05/2022 18:07:59
:
: PT. CIRACASINDO PERDANA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. PENGANTIN ALI NO. 40 RT.006 RW.06 KELURAHAN CIRACAS, KECAMATAN
CIRACAS JAKARTA TIMUR, 13740, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13740
: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
: Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNFRESH + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Orange, kuning, hitam, hijau, putih
: 32

Halaman 436 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Sari buah; Sediaan untuk membuat minuman; air mineral; air
minum dalam kemasan; minuman air perasan buah dan jus buah; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033365
: 13/05/2022 18:11:47
:
: PT. Tandi Jaya Perkasa

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Sedayu Biz Park DM16 No.68, Jl. Daan Mogot KM18, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Prokleen + Logo
: Prokleen

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 16
: ===Tisu; Tisu kertas; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033366
: 13/05/2022 18:14:12
:
: Pfizer Inc.

Alamat Pemohon

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat
pencegahan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data
kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk
mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan
mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan pengendalian
(management) kesehatan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna
mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah
dan medis; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penyelenggaraan percobaan klinikal; perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan
informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat
badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; uji klinis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022033367
: 13/05/2022 18:20:38
:
: SUCI IMRO'ATIN ROSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM KARANGDUREN PERMAI NO. 31 RT. 01 RW. 07 DESA KARANGDUREN,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65162
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOYANGKOE IBU SUCI KARANGDUREN
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 437 dari 605

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033368
: 13/05/2022 18:22:44
:
: Pfizer Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: 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 Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 44
: ===Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan
dengan medis dan kesehatan melalui Internet; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; memberikan informasi kesehatan
melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033369
: 13/05/2022 18:26:47
:
: PT. GEMILANG UNTUK INDONESIA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hijau; Kuning; Hitam
: 5
: ===Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; 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; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol;
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen nutrisi makanan berupa
kapsul minyak ikan; 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; kapsul minyak cod-liver; lotion penghalang untuk perlindungan dari
minyak beracun dari tanaman beracun; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak anti-

740

: HITAM
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minuman kunyit asem (jamu); Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Ramuan herbal tradisional;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/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; jamu tradisional; minuman segar daun kelor (jamu); serbuk herbal untuk
larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; teh daun kelor (jamu)===
540 Etiket

540 Etiket

Seturan Raya, RT. 005, RW. 044, Kel/Desa Caturtunggal , Kec. Depok, Kab.
Sleman, D.I.Yogyakarta , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Halaman 438 dari 605

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; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk
digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen minyak biji rami; tetes minyak
cod-liver===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033370
: 13/05/2022 18:39:55
:
: PT. GEMILANG UNTUK INDONESIA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: youngme
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hijau
: 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
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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;
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
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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 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
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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

: DID2022033371
: 13/05/2022 18:45:50
:
: SHILVI AMELIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DELTA TAMA VI / NO.7, RT. 015 RW. 006, KELURAHAN NGINGAS, KECAMATAN
WARU, KABUPATEN SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAMU MBOK SUMI ASLI dan Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hijau Muda, Kuning, Hitam, Putih, Merah, Cokelat, Kuning Mas
: 5
: ===Jamu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033372
: 13/05/2022 18:47:55
:
: JOSEPTHA THEO VALENTINO GINTING

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Amil Abas No. 74 C, RT.002 RW.002, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINGSANG CHIPS RAJANYA KERIPIK PISANG & LUKISAN
: KINGSANG CHIPS RAJANYA KERIPIK PISANG Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Putih dan Hitam
: 29
: ===Pisang kalengan; Pisang olahan; Sale pisang; keripik pisang; pisang crispy===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033373
: 13/05/2022 19:38:46
:
: Clinton Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan I, RW 001, Kelurahan Teling Atas, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sangdan Korean BBQ
: Bahasa Korea kata Sangdan yang artinya bahasa indonesia yaitu, Atas atau Bagian Atas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Hitam
: 43
: ===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; Layanan restoran dibawa pulang; Membuat reservasi dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran
Masakan Korea; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

740

540 Etiket

Halaman 442 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033374
: 13/05/2022 20:05:12
:
: KEVIN ADRIEL SITANAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DR. SETIA BUDHI RT. 002 RW. 001. KEL. AHUSEN - KEC. SIRIMAU, Kota
Ambon, Maluku
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUXEIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; Kantong kulit; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Koper bagasi;
Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Tas dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tempat kartu
[dompet]; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; cincin payung; dompet; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet saku; dompet uang kembalian; koper; koper dan tas bepergian; kotak make up; kulit imitasi; payung
hujan; payung matahari; penutup payung; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; rangka payung atau payung matahari;
ransel; ransel pendaki gunung; sabuk bahu dari kulit; tali bahu dari kulit; tali kulit; tas; tas belanja; tas diplomatik; tas jinjing
belanjaan; tas kantor; tas kulit sekolah bersabuk; tas pakaian untuk bepergian; tas pantai; tas sekolah; tas tangan; tas untuk
bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa sepatu; tongkat; tongkat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alte Heerstrasse 2, 41540 Dormagen
: 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
: X_Butyl
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 1, 17
: ===Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Perekat yang
digunakan dalam industri; Resin buatan belum diproses; plastik yang belum diproses; zat kimia untuk mengawetkan bahan
makanan===
===Batang dan palang plastik ; Lembar plastik pvc; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; alat kelengkapan pipa
terutama terdiri dari plastik; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk penggunaan
tekstil; karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah,
asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; karet, setengah dikerjakan; lateks [karet] untuk keperluan industri; pengepakan,
penghentian dan bahan isolasi; pipa fleksibel, bukan dari logam; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam
manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk
lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk
setengah jadi]; selang terbuat dari karet; tali dari karet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022033375
: 13/05/2022 20:14:16
:
: Arlanxeo Deutschland GmbH

: JID2022033376
: 13/05/2022 20:42:47
:
: Paul David Ferdinand

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Parahyangan 5 No. 30 Lippo Karawaci RT 006 RW 020, Binong, Curug,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Rascal Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 443 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; 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, saluransaluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran;
Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk
perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan
pameran untuk tujuan iklan; 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
komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara
untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; 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, 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; Penyelenggaraan acara untuk keperluan
komersial dan iklan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa agen periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; 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 yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; 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 konsultasi di bidang periklanan dan
pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas
dan pemasaran; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan
pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengadakan pameran
untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara
periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan
melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan
pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; 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 untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan
pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; 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 informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial,
promosi dan periklanan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara
untuk tujuan komersial atau periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyelenggaraan acara untuk tujuan
komersial/promosi dan publisitas; 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; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
periklanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033377
: 13/05/2022 20:46:27
:
: ACIH

540 Etiket

: Blok Nambo, RT. 001/RW.005, GANTAR, INDRAMAYU, JAWA BARAT, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat

Halaman 444 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Indira Aisa S.E.,
: Taman Giriloka M-3A Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELVANO'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Katering makanan dan minuman; Kedai kopi; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan
dan minuman; jasa kafe; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033378
: 13/05/2022 20:47:33
:
: Paul David Ferdinand

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Parahyangan 5 No. 30 Lippo Karawaci RT 006 RW 020, Binong, Curug,
Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rascal People
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; 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, saluransaluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran;
Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk
perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan
pameran untuk tujuan iklan; 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
komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara
untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; 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, 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; Penyelenggaraan acara untuk keperluan
komersial dan iklan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa agen periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; 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 yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; 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 konsultasi di bidang periklanan dan
pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas
dan pemasaran; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan
pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengadakan pameran
untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara
periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan
melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan
pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; 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 untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan

740

Halaman 445 dari 605

pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; 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 informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial,
promosi dan periklanan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara
untuk tujuan komersial atau periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyelenggaraan acara untuk tujuan
komersial/promosi dan publisitas; 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; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
periklanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033379
: 13/05/2022 21:01:33
:
: 708 HOLDING LIMITED

540 Etiket

: 3507Campus02,, 35, Al Maqam Tower,, Al Maryah Island, Al Maryah Island, Abu
Dhabi, United Arab Emirates
: 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
: VIBHS & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 36
: ===bertukar uang; broker *; layanan pembiayaan; penukaran uang===

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
: 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
: K&S SULTAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 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
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

: DID2022033380
: 13/05/2022 21:02:21
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; 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,
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,

Halaman 447 dari 605

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 pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai
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pakaian; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer;
blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan
pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits
untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya;
bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties
untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap;
bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers;
camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana
bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin;
celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking;
celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch;
celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking;
celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita;
celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers
pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian);
dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk
kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs,
tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho;
gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat);
gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun
perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) nonjepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal];
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono];
haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala];
hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk
pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab;
jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut;
jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
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kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang];
nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi
dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto,
bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
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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, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat 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 sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh;
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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; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033381
: 13/05/2022 21:21:50
:
: ARIF MUKHLIS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM BUKIT DAGO BLOK BDU 252 RT 006/ RW 016, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kids Diary Plus dan Lukisan
: Kids : Anak-anak, Diary : Buku Harian, Plus : Tambahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Kuning, Hijau, Pink Muda, Pink Tua, Oranye, Putih
: 25
:
===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju koko; Daster anak-anak; Gamis pria; Jaket anak-anak; Jubah Pria; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian wanita; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,

740

Halaman 452 dari 605

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); Sarung tangan bayi; alas kaki untuk pria dan
wanita; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; baju untuk anak-anak; bodysuits bayi; bodysuits untuk pria; celana
anak; celana bayi [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; gamis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jaket [pakaian]; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; pakaian anak-anak; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pria; pakaian renang untuk
anak-anak; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
bayi dan balita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; piyama
untuk pria; rok; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; topi dan peci; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anakanak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033382
: 13/05/2022 21:30:35
:
: ANI KUSNADI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN CILEDUG RAYA NOMOR 80 B, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Noni Fashion + Logo NF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Nude dan warna Hitam
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok,
pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; atasan [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus
[pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; celana formal; celana kasual; celana khaki; celana panjang; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek denim; jaket
[pakaian bisnis]; 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; kombinasi [pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian dalam; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian malam; pakaian pas untuk pria; pakaian pria;
pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
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; setelan celana untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033383
: 13/05/2022 21:47:57
:
: Irfan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tinumbu Lr. 132 G No. 9 A Kel. Layang Kec. Bontoala Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEPO'MA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Kuning Merah Putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa
stand penjualan makanan dan minuman===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033384
: 13/05/2022 21:52:15
:
: SUMIHARJO PAKPAHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOTA WISATA WINDSOR BLOK O.15 / 12, RT. 07, RW. 27, KEL. CIANGSANA,
KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR, JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMI 82 + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, HIJAU, PUTIH
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; air mineral; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam
kemasan; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; jus buah; minuman berenergi; minuman buah; minuman
ringan; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah===

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
: 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
: K&S SULTAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===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; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko
pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar,
celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar
online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pakaian; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; perdagangan online; tokotoko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033387
: 13/05/2022 22:04:28
:
: Tobing

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Cemara no. 23 RT/RW 004/006, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: ADLONGOODS + LOGO

740

: JID2022033386
: 13/05/2022 21:58:35
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 454 dari 605

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Dompet; Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché
cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk
bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu kulit; Dompet
paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam;
Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Kantong; Kantong kulit; Kantong untuk tas kecil dipakai di
pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Label untuk koper; Pegangan untuk dompet wanita; Pelindung (tempat) kartu kredit
dengan RFID; Pemegang label kulit; Penutup tas; Ransel; Rantai sabuk dengan bahan kulit; Sabuk bahu untuk dompet
wanita; Sarung; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas Kulit; Tas bagasi; Tas
berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dokumen; Tas kecil dipakai di
pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas organizer; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pundak pria dan
wanita; Tas punggung; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang;
Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan dengan tali; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing
besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan
wanita; Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat
kartu kulit; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bantalan untuk sadel kuda; bulu binatang dan kain serta
barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu
kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet kecil
[tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin kecil; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kunci; dompet kunci dari kulit; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang terpasang di pergelangan
tangan; dompet, bukan dari logam mulia; gantungan kunci; jejak [harness]; kalung anjing peliharaan; kalung kulit; kalung untuk
anjing; kantong kanvas untuk belanja; kantong kunci; kantong pinggang; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong
untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; koper; koper [bagasi]; koper bermotor; koper berpergian; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk
bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper
dokumen; koper kecil; koper kulit; kotak kulit; kotak terbuat dari kulit; kulit; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; label kulit;
lilitan kulit; pemegang koin dalam bentuk dompet; penutup tas; portofolio tipe tas kerja; ransel; ransel [tas sekolah Jepang];
ransel kanvas; ransel kecil; ransel sekolah; rantai dompet; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; sarung bepergian
dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali kekang; tali kulit; tali pengekang untuk anjing; tali pengikat; tali untuk bagasi; tas
akhir pekan; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas belanja; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas
bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas berpergian; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas
bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bumbags; tas dan dompet kulit; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari kulit;
tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas make-up; tas olahraga; tas peralatan; tas
perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas pundak; tas punggung anak; tas rajut; tas rajutan; tas
sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas suvenir; tas tangan; tas
tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan,
dompet dan dompet; tas travel; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas
untuk membawa barang; tas wanita; tas-tas kantor; tempat dokumen bisnis; tempat folio; tempat kartu bisnis (dompet); tempat
kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit
dari kulit; tempat kartu nama; tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat
koin; tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat untuk kunci; wine
bottle tote bags===

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 dan Lukisan
: OT BLASTOZ & LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah, Kuning
: 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

: DID2022033388
: 13/05/2022 22:14:06
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

Halaman 455 dari 605

(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;
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
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bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang;
Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai;
Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan
jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan khas
dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung
dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klabat;
Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kue;
Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue
Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu
Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi;
Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue
Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas;
Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial;
Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue
Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis
Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin;
Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang;
Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lontong;
Lontong Medan; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan
rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan
yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar
beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan
dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang
terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie
yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan
siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap
saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan;
Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari
jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon

Halaman 457 dari 605

kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam
Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi
Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir
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, polongpolongan (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, polongpolongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek
sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti
Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk
kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega
Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu;
Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi
perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang
dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk
makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding
Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu
Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, 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
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Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti
Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti
kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti
lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu
mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang;
Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal
Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi;
Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa;
Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas
manis; Sambal sarai; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel 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 rempahrempah; 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 sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk
makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong
tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula);
Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae;
Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat
dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang;
adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan
brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang
mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging;
bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar
gandum dan cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat;
batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras
buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread];
bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie
Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali
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[bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha
olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan
kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-rempah); biscuit tipis terbuat
dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit
gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit
rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami];
blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung;
brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih;
bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor
dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis
[rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu
mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda
kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam;
bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur
jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bulgur; bumbu; bumbu
berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman;
bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari
saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu
pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem;
bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempahrempah 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
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menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang
dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk
penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan
minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue
wajan]; flatbreads; floating islands (hidangan penutup); focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters
(kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner;
gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam;
garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala;
garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan;
garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan
Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau
penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan
kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi
berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond;
gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula
gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu
manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah;
gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gulagula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan
obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk
produk yang dipanggang; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut;
herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan;
hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup dari buah; hidangan penutup dari buah
(fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry cobbler); hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan
utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula];
icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi
yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan
dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan
dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung
panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu;
jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam,
ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi
[pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil
dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat
berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi,
terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu
Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi,
keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai;
kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku
berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk
meningkatkan rasanya; kerang Taco; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik
camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco;
keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas
cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian;
ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu;
ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi];
kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein;
kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi
instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang
mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple;
krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue
bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom
(klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue
es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji
ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas
bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pangpang; 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
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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 [gulagula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo cu pan hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan;
lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu
chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makan gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri
dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur;
makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan
siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang
bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau
nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji
di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau
bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, bijibijian, 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 lainlain); 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]; mizu-
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yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;
nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta kupu-kupu;
pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan
truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang
mengandung serangga; pasta ziti; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles
gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa;
penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
kemiri; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn
mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; 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
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bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun
kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan
rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti
kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih
berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis
gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk
makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk
digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang;
sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es
krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus
[bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu
maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai
pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus
gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus
kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus
marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus
salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram
[sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus
wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan
dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik
untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan
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;
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tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi;
tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung
yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula);
tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping
kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas;
tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan
kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki
[Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan;
wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi
manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan
pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr
[gula-gula]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033389
: 13/05/2022 23:13:26
:
: ARIFIN USMAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kenari II No.1160/512.C Rt. 027 Rw. 006, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: Lisa Agustiana S.H
: Jalan Bonang No 23 Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BESTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 20
: ===Kursi putar; Kursi tamu (sofa); Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari kantor (filling cabinet);
Lemari makan; Lemari rias; Meja tamu; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; cermin; kabinet; kasur berpegas;
kursi [kursi]; kursi direktur; kursi goyang; kursi kantor; kursi makan; kursi malas; kursi santai; lemari arsip; lemari pajangan;
lemari pakaian; meja; meja belajar; meja gambar; meja kantor; meja ketik; meja komputer; meja makan; meja rias [perabot];
meja tulis; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; rak buku; rak piring; rak sepatu; tempat tidur dipan; tempat
tidur susun===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Margomulyo 44 Blok B No. 3 & 4, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAJAR TAPE + LOGO
: FAJAR TAPE: Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 17
: ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,
foam tape, double tape (semuanya untuk industri); isolasi plester; kertas isolasi; lakban; lakban selain untuk keperluan alat
tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita perekat untuk
keperluan industri; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga===
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Tanggal Penerimaan

320
730
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033390
: 13/05/2022 23:14:07
:
: CHEN ZONGQIANG

: DID2022033391
: 13/05/2022 23:37:34
:
: Jason Reynaldo, Victor Wirontono Susenio

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Taman Simpang Darmo Permai Selatan no 3, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60226
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 20
: ===Kursi permainan komputer; meja komputer===
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320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033392
: 13/05/2022 23:39:25
:
: CV Berkah Indo Jaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan Kondang, RT 010 RW 003, Cipari, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat, 45552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIJ + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga dan hitam
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Villa Taman Gapura G.1 No. 25, RT/RW: 004/013, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru, oranye, hitam, putih.
: 3
: ===Amplas kayu; Busa rambut; Cat alis; Deodorant stick; Deterjen untuk keperluan binatu; Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik);
Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Lotion jerawat; Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembut kain;
Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih make-up; Pemerah pipi
dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Sabun; Sabun Batang; Sabun
Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun jerawat; Sampo; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan sediaan untuk membuang
lemak; Semir sepatu; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; air wangi;
aromatik untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bedak; bedak bayi; bedak tabur;
bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
sabun; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; cairan pembersih; cairan penghapus kutek; cat kuku; celak mata; dasar
bedak (kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deterjen; deterjen cucian; deterjen pencuci piring; deterjen
pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; dupa; eau de
toilette; hio; kain amplas; kapas kecantikan; kemenyan; kertas amplas; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik tabir surya;
krim; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dasar bedak; krim foundation; krim
kecantikan; krim kosmetik; krim kulit; krim malam; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim wajah; krim wajah dan tubuh;
kutek kuku; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion kosmetik; lotion kecantikan; lotion tabir surya; lotion untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; maskara; masker kosmetik; masker rambut; masker tubuh; masker
wajah; minyak Kolonyo; minyak aromatik; minyak esensial; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak mandi; minyak rambut;
minyak rambut kemiri; minyak wangi; parfum; pasta gigi; pelembut kain; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pembersih rumah tangga; pemerah pipi; pensil alis; pensil eyeliner; perona mata; perona pipi; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pomade rambut; produk pembersih rumah tangga; sabun cair; sabun cair untuk mencuci piring; sabun

740

: DID2022033393
: 13/05/2022 23:40:49
:
: HARTATI TJANDRAKUSUMA

540 Etiket
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cuci; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*;
sabun wangi; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan bahan kimia
pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik; sediaan
membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari
pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar
serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan lantai;
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pencuci piring; sediaan tabir surya; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; 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; semir boot; semir lantai;
semprotan rambut; semprotan tubuh; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering; shampoo ketombe; tabir surya; wangiwangian; wewangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Villa Taman Gapura G.1 No. 25, RT/RW: 004/013, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KILAP CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Bubur gandum untuk bayi; Busa

: DID2022033394
: 13/05/2022 23:49:01
:
: HARTATI TJANDRAKUSUMA

540 Etiket

tangan antibakteri; 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; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; Gel antiseptik; Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu herbal; Kain yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan
spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim obat herbal;
MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan ringan untuk bayi; 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 yang mengandung vitamin; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Obat Pemutih; Obat kumur gigi;
Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tradisional; Pembalut wanita; Pembersih karpet dan sampo karpet
antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang noda
cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka yang diresapi antiseptik;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Persiapan dalam bentuk krim,
busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk perawatan mulut
mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun Jerawat; Sabun
cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan
dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi dan
sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih
luka anti bakteri; 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; Sereal untuk bayi; Sirup yang mengandung
obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Suplement; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa kapsul; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; abrasive gigi; antibiotik; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; bahan untuk menambal gigi; bahan
untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; balsem yang mengandung obat; bedak bayi mengandung
obat; bedak salicyl; bedak yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; celana popok bayi; cuci tangan
anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk lensa
kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen medis; deterjen kuman; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; farmasi; formulasi vitamin
untuk konsumsi manusia; garam mandi obat; garam mineral untuk mandi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan;
gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; gula untuk keperluan medis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan
antiseptik; hasil-hasil farmasi; infus obat; jamu tradisional; kamper untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
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untuk pencegahan kuman; kosmetik yang mengandung obat; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim hidrokortison;
krim homeopati untuk penggunaan topikal; 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
obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim
yang mengandung obat; lilin gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion
rambut mengandung obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat;
makanan bayi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan
untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; mencuci muka
antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minuman bervitamin; minuman untuk bayi; minyak angin aromaterapi;
minyak ikan untuk keperluan medis; minyak obat; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat herbal; obat jerawat; obat-obat
gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obatobatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk penggunaan medis; pasta gigi obat;
pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pelapis gigi; pembalut wanita; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih
kamar mandi desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pemoles gigi; perban cair antiseptik; permen karet kunyah untuk
keperluan medis; permen karet obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil untuk keperluan farmasi; plester
medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis; plester-plester yang mengandung obat;
popok bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; ramuan jamu; sabuk sanitasi;
sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat;
sabun 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 antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat;
sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antiseptik; sediaan
dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan kimia untuk
keperluan sanitasi; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi untuk penggunaan
medis; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan;
sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan vaksin; sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran;
sediaan-sediaan kedokteran hewan; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan;
semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo
pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; steroid; stimulan pertumbuhan rambut; suplemen gizi dalam bentuk kaplet;
suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen nutrisi; suplemen vitamin cair;
susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; tisu antiseptik sekali pakai; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan];
tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obatobatan]; vaksin; vitamin; vitamin untuk bayi===
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Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Silver, dan Coklat
: 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 perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
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(kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut
tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi
untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter
cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan
binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan
set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik); Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu,
sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar
udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh;
Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari nonmedis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease
untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bolabola, 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
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kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
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pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033403
: 14/05/2022 10:40:28
:
: PT. WINATA HAPSARA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ki Penjawi No.16, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov.
D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLDIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Coklat
: 14
: ===Aja Kola (Gelang); BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT; BENANG PERAK; 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; Jam-jam 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 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; WADAHWADAH 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; anting-anting 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; barangbarang 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
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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 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; 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 digunakan dalam pembuatan
perhiasan; 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
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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 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===
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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; Jam-jam 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 pembuatan jam]; Liontin dalam
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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; WADAHWADAH 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; anting-anting 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; barangbarang 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 mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati], bukan dari logam mulia; kotak perhiasan

Halaman 475 dari 605

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; 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 digunakan dalam pembuatan
perhiasan; 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 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===
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Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
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: Merek Kata dan Lukisan
: PLATIMAS
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Coklat
: 14
: ===Aja Kola (Gelang); BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT; BENANG PERAK; 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; Jam-jam 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 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; WADAHWADAH 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; anting-anting 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; barangbarang 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
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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 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; 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 digunakan dalam pembuatan
perhiasan; 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;
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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 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

: DID2022033411
: 14/05/2022 11:27:45
:
: PT. REALFOOD WINTA ASIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REALFOOD CLEANSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih.
: 5
: ===Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Celana dalam sanitasi; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis;
Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Krim obat herbal; Makanan dan
minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman
suplemen dari madu; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak-minyak yang mengandung obat; Plester dan bahan untuk pembalut; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen
integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di
dalam makanan, minuman dan kosmetik; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan 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; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; desinfektan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; energy bar
digunakan sebagai suplemen makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul untuk obat-obatan; kit yang terutama terdiri
dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang
digunakan untuk pencegahan kuman; lilin gigi; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat
makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; minuman pengganti
makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minyak pijat obat; obat-obatan; pelembab
tangan medikasi; pembersih tangan antiseptik; pengganti makanan gizi; pil antioksidan; popok bayi sekali pakai; popok
dewasa sekali pakai; popok sekali pakai; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; ramuan jamu;
sabun desinfektan; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet
normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan diet; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; tisu sanitasi sekali pakai===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033415
: 14/05/2022 11:49:25
:
: IPONGOH KURNIAWAN KWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN SEMANAN INDAH BLOK C3-09 RT.005 / RW.012, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAESTRO ART UNIVERSAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN KUNING EMAS
: 37
: ===Jasa Kontraktor; Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan mekanik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat
perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; layanan
konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; pemasangan dan perbaikan alat listrik;
pemasangan furnitur untuk toko; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; penyewaan mesin,
peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033423
: 14/05/2022 13:02:08
:
: PT. REALFOOD WINTA ASIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REALFOOD CLEANSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih.
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar kakao; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Karamel gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue-kue; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman teh dengan
atau tanpa susu; Olesan kakao; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau
minuman; Permen cokelat; Trufel coklat; biskuit; brondong jagung; bumbu masak; cengkeh [rempah-rempah]; coklat; coklat
mousses; cream of tartar untuk keperluan kuliner; es krim; es yang dapat dimakan; gandum, diolah; gula, madu, tetes
(treacle); gula-gula; gula-gula untuk makanan; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kopi; madu herbal; makanan
olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makaroni; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan
bahan dasar kakao; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng putih menjadi
teh ginseng; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; perasa teh untuk makanan
atau minuman; perasa vanila untuk minuman; permen; permen peppermint; pralin terbuat dari cokelat; puding; roti dan roti
bun; teh; tepung terigu; toffee (gula-gula)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033424
: 14/05/2022 13:03:13
:
: Lily Anggraeny Kusumawardhani

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Sekh Amari Rt13 Rw04 Ds Gembongan Kec Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur, 61351
:
:

Halaman 480 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gadog Sumber Waras
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Label merek berwarna kuning keemasan
: 5
: ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033425
: 14/05/2022 13:03:18
:
: SUHADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Soekarno Hatta I, Villa Permata Indah Blok, RT. 001, RW. 010, Kelurahan
Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki,
, Kota Pekanbaru, Riau, 28292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANI & LUKISAN
: CANI Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 25
: ===Sepatu sekolah; kaos kaki; pakaian; sepatu; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
olahraga; sepatu pantofel; sepatu roda; sepatu slip-on; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033426
: 14/05/2022 13:19:35
:
: PT. FERO ANUGERAH SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanjungsari No.44-B, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT FERO ANUGERAH SEJAHTERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam, putih
: 35
: ===Agen penjualan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan,
perusahaan, dan korporasi; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa grosir online; Jasa manajemen
bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan secara
online melalui komputer; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan
pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen;
Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan
eceran dan grosir; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman
barang; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel department store; Manajemen Usaha; Menyediakan portal situs web internet
yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Order melalui online; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi program diskon yang
memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon;
bantuan manajemen perusahaan; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya
dengan identitas perusahaan; jasa penjualan alat teknik; 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 perantara
bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui
telekomunikasi; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu

740

540 Etiket

Halaman 481 dari 605

hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; 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 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, yakni, mengoperasikan pasar online
untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam
bentuk diskon jasa pengiriman; 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; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; layanan identitas perusahaan; layanan iklan
untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan komunikasi korporat; layanan perantara komersial; layanan ritel
disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko;
layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melakukan pameran dagang; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce; 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; 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 perusahaan; 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; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan
pertukangan; supplier; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko swalayan; transaksi komersial secara
online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033427
: 14/05/2022 13:27:09
:
: SUHADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Soekarno Hatta I, Villa Permata Indah Blok, RT. 001, RW. 010, Kelurahan
Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki,
, Kota Pekanbaru, Riau, 28292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANI & LUKISAN
: CANI Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Periklanan online; Toko sepatu; administrasi
franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan ritel untuk sepatu; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033429
: 14/05/2022 13:45:17
:
: PT. REALFOOD WINTA ASIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REALFOOD CLEANSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih.
: 32
:
===Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar

740

540 Etiket

Halaman 482 dari 605

kelapa bukan pengganti susu; Minuman hipertonik; Minuman rasa buah; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi
berbasis sayuran; Minuman sayuran; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda
dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; bubuk untuk membuat minuman; campuran untuk membuat
minuman serbat; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); 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; jus buah; jus sayuran [minuman]; jus
tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; limun; minuman berbahan
dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar rumput laut;
minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman ekstrak sayuran; minuman isotonik; minuman jus
anggur, tanpa-alkohol; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman sarang burung walet;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tidak
beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; nektar buah, tanpa-alkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol; serbuk digunakan dalam sediaan minuman
berbahan dasar buah; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman;
smoothie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033431
: 14/05/2022 13:58:06
:
: SUNANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAYOR DAMAR KRAJAN RT. 13 RW. 06 DESA PAGEDANGAN, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Putih dengan Background Warna Merah
: 12
: ===BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ban [untuk mobil]; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan
[ban]; Ban-ban mobil; ban; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban
dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban kendaraan;
ban luar; ban luar tubles; ban mobil; ban motor; ban off road; ban sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban tubeless untuk
sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban
untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil
penumpang; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda dan sepeda; ban untuk sepeda
motor; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks); ban
vulkanisir; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir
untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; non-selip perangkat untuk
ban mobil; pelapis ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033433
: 14/05/2022 14:02:00
:
: Nabilla Ayumi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banjar Wijaya, Jl. Cempaka A27 No. 5, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIENT DENSE MAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: FONT ABU, DASAR COKLAT MUDA
: 29
:
===Air kaldu yang dipadatkan; Hasil produksi susu; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati sapi yang
dapat diminum; Kaldu sayur; Konsentrat kaldu; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang
yang telah diolah; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Minuman yogurt yang dicampur
buah-buahan; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup,
sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.;
Susu UHT; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai
kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya

740

540 Etiket

Halaman 483 dari 605

minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Telur; air kaldu; bahan makanan, yaitu minyak yang
menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; biji chia, diolah; daging asap; daging dimasak dalam botol; daging olahan
asap; daging sapi; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; ghee (minyak
samin); hati; ikan asap; kaldu; kaldu (stock) daging; kaldu beku; kaldu jamur; kaldu sup; kaldu tiram; keju; keju yang
mengandung rempah-rempah; konsentrat kaldu daging; krim mentega; lemak daging sapi; makanan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran;
mentega; mentega dengan bumbu; mentega putih; mentega susu; minyak berbumbu; minyak biji quinoa; minyak dan lemak
untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak
hewani untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sayur dicampur; minyak tulang untuk makanan;
minyak untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; pate (pasta hati); produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk
ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan ikan dalam
botol; saus keju; saus minyak zaitun; sediaan kaldu; snack bar berbahan dasar biji; sumsum hewan untuk makanan; susu
sapi; telur asin; telur ayam; telur unggas dan produk telur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033434
: 14/05/2022 14:11:33
:
: PT GOLEKTRUK DOT COM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kimangunsarkoro No. 14A, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLEKTRUK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau dan Biru
: 9
: ===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform
digital; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak
komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk
memberikan layanan transportasi; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform
perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer, direkam atau
diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033435
: 14/05/2022 14:35:03
:
: PT GOLEKTRUK DOT COM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kimangunsarkoro No. 14A, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLEKTRUK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau dan Biru
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan
transportasi barang untuk orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Penyediaan informasi komersial melalui
jaringan komputer; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi
dan kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; administrasi bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan komersial; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; menyediakan
ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; pencarian
database melalui komputer; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web===

740

Halaman 484 dari 605

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033436
: 14/05/2022 15:00:15
:
: MASKUN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp.Pasir Ipis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CAPPUCCINO CINCAU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan warna Putih dengan Baground Hijau, Hitam, dan Coklat
: 29
: ===Krim untuk minuman [produk susu]; Minuman berbahan dasar susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; minuman berbahan dasar susu; minuman susu
dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu yang mengandung
rasa; susu dan minuman susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033437
: 14/05/2022 15:05:05
:
: PT. LABEZAR UTAMA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SAPUJAGAT NO.02 RT/RW 01/11 KEL. SUKALUYU KEC. CIBEUNYING KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEOHAMMERPRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; 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

740

Alamat Pemohon

: DID2022033438
: 14/05/2022 15:09:04
:
: PT. LABEZAR UTAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SAPUJAGAT NO.02 RT/RW 01/11 KEL. SUKALUYU KEC. CIBEUNYING KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMICORE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; 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

740

Alamat Pemohon

: DID2022033439
: 14/05/2022 15:18:33
:
: Panca Iman Ma'ruf

540 Etiket

: Blok Kamuning Sari, RT. 001 RW. 006 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan
Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, 45455, Jawa Barat, Indonesia, Kabupaten

Halaman 485 dari 605

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Majalengka, Jawa Barat, 45455
: 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
: Madu Azimah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Oranye
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman
suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Obat herbal
rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sirup yang
mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan dan makanan
termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; ekstrak herbal obat;
ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom
dan madu; kapsul tambahan herbal pria; minuman obat herbal; pil herbal untuk pengobatan diabetes; racun lebah untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; semprotan herbal untuk keperluan medis;
suplemen diet herbal; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak
herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033440
: 14/05/2022 15:29:40
:
: Ricardo Alidjurnawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon kacang IV no 24a , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MINITOPIA
: MIni dengan artinya kecil dan topia dari kata utopia arti tempat yang ideal dan sempurna.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna dusty dengan warna navy, sage green, dusty orange, yellow mustard, dan dusty pink.
: 16, 20, 41, 43, 28
: ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;
kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan;
novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; 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===
===boneka===
===Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema===
===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe===
===Alat dan peralatan tempat bermain (playground); wahana taman hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033441
: 14/05/2022 15:31:08
:
: CV. PLANET AGRONUSA

540 Etiket

540 Etiket

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

Halaman 486 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANAS 50SL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JINGGA, ORANGE DAN 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
Alamat Pemohon

: DID2022033442
: 14/05/2022 15:37:18
:
: 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
: TRICHOZYM
:

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)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033443
: 14/05/2022 15:45:17
:
: Rizky Qadarusman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Turi 3, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bestie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih Biru
: 3
: ===Sabun Cuci Piring; deterjen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033444
: 14/05/2022 15:49:14
:
: PT. BIGDONTE KREATIF MEDIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kemang VI No. 6B Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12730, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
: 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
: ANNYEONG K-FEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Kuning, Hitam, Putih
: 41
:
===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;

Halaman 487 dari 605

Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyediaan informasi,
jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa publikasi dan presentasi
ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi
ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Mempromosikan acara olahraga
di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengatur
kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; hiburan tarian; jasa
konser musik; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan
penghibur musik; organisasi konser musik; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur
dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pengaturan dan penyelenggaraan festival; 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 konser; pengaturan, produksi, pertunjukan
dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; presentasi pertunjukan tari langsung; produksi konser musik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033445
: 14/05/2022 15:52:40
:
: PT. BIGDONTE KREATIF MEDIA

540 Etiket

: Jl. Kemang VI No. 6B Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12730, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
: 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
: DIGIARENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oranye, Hitam, Putih
: 41
: ===Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
olahraga; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara
olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyelenggara Kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan,
permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga;
menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga
untuk anak-anak; penyelenggaraan kompetisi olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033446
: 14/05/2022 15:55:23
:
: Ir. H. Agus Yohananto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pacitan No. 85, RT.003 RW.001, Kel/Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab.
Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, 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
: NAILANA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah, biru, cream, coklat, hijau
: 30
: ===Beras; Beras organik; beras ketan; beras merah; beras putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022033447
: 14/05/2022 15:58:30
:
: Ir. H. Agus Yohananto

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 488 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pacitan No. 85, RT.003 RW.001, Kel/Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab.
Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, 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
: BIDADARI SURGA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, coklat, ungu, hitam, kuning, hijau, merah, krem, orange
: 30
: ===Beras; Beras organik; beras ketan; beras merah; beras putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033448
: 14/05/2022 16:01:50
:
: MELIANI MULJOREDJO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUDELAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa penjualan melalui online (internet); Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Toko yang menjual
kosmetik; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033449
: 14/05/2022 16:03:02
:
: Ir. H. Agus Yohananto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pacitan No. 85, RT.003 RW.001, Kel/Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab.
Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, 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
: MANYURA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hijau, hitam, coklat, kuning, biru, krem, hitam, coklat tua, abu-abu
: 30
: ===Beras; Beras organik; beras ketan; beras merah; beras putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033450
: 14/05/2022 16:05:13
:
: PT. Hartono Istana Teknologi

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. KHR Asnawi P.O. Box 126, Desa/Kelurahan Bakalankrapyak, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, 59332
: 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.

Halaman 489 dari 605

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLYTRON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 12
: ===BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Braket bawah sepeda; Headset (bagian sepeda); Mesin dan motor listrik
untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Pelek roda sepeda; Sepeda listrik; bagian
struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban sepeda; ban sepeda; ban untuk sepeda
dan sepeda; ban untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bel untuk sepeda; dress penjaga untuk
sepeda; grip stang untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; jari-jari roda sepeda; jeruji
sepeda; jeruji untuk sepeda; kasus pas untuk sepeda mengangkut; keranjang sepeda; kereta sepeda; lipat sepeda listrik;
mendorong rantai untuk sepeda; mesin listrik untuk sepeda roda dua; operator bagasi untuk sepeda; pegangan tuas rem
sepeda; pelek sepeda; pelek untuk roda sepeda; penutup untuk hand grip untuk sepeda kargo; pompa untuk ban sepeda;
pompa untuk menggembungkan ban sepeda; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk sepeda; rem rim hidrolik
untuk sepeda; riyakah [trailer sepeda]; roda gigi untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda; sepeda; sepeda balap; sepeda
balap jalanan; sepeda gunung; sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda motor listrik; sepeda olahraga; sepeda pengiriman; sepeda
tandem; sepeda roda tiga; spindle untuk sepeda; standar sepeda; tas sepeda; tuas gear shift untuk sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033451
: 14/05/2022 16:14:43
:
: MELIANI MULJOREDJO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUDELAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 44
: ===Klinik kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan;
menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; penyediaan
informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan;
salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033452
: 14/05/2022 16:35:40
:
: PT. Merdeka Kuliner Sejahtera

540 Etiket

: Gg. Manu No. 1, Berawa, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: 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
: mimimamam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman;
delicatessens [restoran]; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat
saji; mengambil layanan makanan cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033453
: 14/05/2022 16:40:24
:
: Sari Asih Joedawinata

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bukit Dago Utara II No 8 RT/RW. 005/003 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Kota Bandung, Jawa Barat, 40135
: 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
: The Goodlife
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Oranye
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; layanan bar yang
mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033454
: 14/05/2022 16:46:26
:
: Budi Santosa

540 Etiket

: Jl. Kaliurang Km 9,3, Dusun Drono, Jl. Rajawali, Gang Elang 6A, No. 03 RT/RW:
005/033, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D. I.
Yogyakarta 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581
: 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
: METADEV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hitam, Putih
: 41
:
===Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam
permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,
klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan 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, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna
dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Layanan
hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu
luang, atau hiburan; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan
informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang
disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu,
permainan komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif,
permainan video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan
permainan, teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; 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; 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); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); layanan arcade realitas virtual/maya
(virtual reality); layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
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konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan permainan
arcade realitas virtual; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari jaringan komputer; menyediakan
permainan realitas virtual online; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat
diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif,
realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; penyediaan
fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan
komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033455
: 14/05/2022 16:52:12
:
: Riana

540 Etiket

: GRBJ Gardenia Loka Blok E1-28 RT/RW 005/011 Paku Jaya, Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten 15324, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15324
: 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
: supplieralasfoto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara
langsung maupun onLine; Jasa penjualan kamera; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori
fotografi/videografi.; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; layanan ritel untuk
bromide (fotografi); periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan
peralatan foto dan video di acara-acara khusus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033456
: 14/05/2022 16:58:04
:
: Yardi Limas

540 Etiket

: Jalan Paradise 13 Blok Q No. 26, RT. 002 RW. 019, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: 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
: Pak Dudu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai es krim; Ruang es krim (parlours); jasa katering untuk kafetaria perusahaan;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; ruang es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033457
: 14/05/2022 17:00:52
:
: Yardi Limas

540 Etiket

: Jalan Paradise 13 Blok Q No. 26, RT. 002 RW. 019, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
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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
: Pak Dudu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Es krim buatan; batang es krim; bubuk es krim; es krim buah; es krim kue; es krim sundae; es krim-es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033458
: 14/05/2022 17:16:07
:
: ROSALINA THEODORA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI GADING RAYA SGB NO. 54A RT.005/RW.011, KEL/DESA : JATIMELATI,
KECAMATAN PONDOK MELATI, BEKASI, JAWA BARAT., Kota Bekasi, Jawa
Barat
: Almania Rachmawati S.H.,
: Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: absolut dan lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, coklat, putih
: 30
: ===kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033459
: 14/05/2022 18:04:18
:
: PT. Sinergi Ummat Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Mars Selatan No. 11 Blok P96 RT/RW02/07. Komplek Margahayu Raya,
Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40286,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
: 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
: Difra Cosmetics + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 3
: ===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; 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; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan
kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033460
: 14/05/2022 18:33:40
:
: Perdana Mahartika, S.E.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Surya Jaya, Blok J 12 No. 16. Cluster Vancouver, Desa Ketajen, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: 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
: Hangat + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Putih
: 35
: ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Penyediaan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko jamu
(herbal); Toko mainan anak-anak; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; jasa
penjualan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat;
memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas penitipan anak; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022033462
: 14/05/2022 19:04:41
:
: Yoris Sebastian Nisiho

540 Etiket

: Jalan Cikatomas I No.11, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12180
: 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
: FRM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa informasi hiburan; Jasa
pendidikan akademi; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan
pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa-jasa hiburan permainan video; Pengajian
(Jasa Pendidikan); Pesantren (Jasa Pendidikan); jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan
keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video;
jasa-jasa hiburan sepatu roda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033463
: 14/05/2022 20:08:17
:
: Syafrul Dzulfikar Fajri, Reza Adiguna Saputra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sekepondok No 12 RT 003 RW 003 , Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEDON INC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Bawahan sebagai pakaian; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi,
gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan;
Celana; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang denim; Celana
panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Jaket Jeans; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket-jaket;
Kaos Promosi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan

540 Etiket
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pendek); Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Pakaian; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam; Pakaian dari bahan
spandek; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian joging; Pakaian linen; Pakaian luar; Pakaian luar untuk
olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian
tidur; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk yoga; 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, 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 khusus untuk olahraga; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; atasan
[pakaian]; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas
kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos [pakaian]; celana; celana bersepeda;
celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana formal; celana hujan; celana jas; celana jogging; celana
kargo; celana ketat; celana khaki; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek denim;
celana pendek geser; celana pendek sepak bola; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pria; celana santai; celana stretch; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana yang
menyerap keringat; ikat pinggang (pakaian dalam); jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket bersepeda;
jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket hiking; jaket jas; jaket
kasual; jaket katun; jaket makan malam; jaket militer; jaket olahraga; jaket rajut; jaket snowboard; jaket tahan air; jaket tahan
cuaca; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas,
kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion
dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong pria; kaos polo; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaus kaki celana panjang; kemeja; kemeja berkerah;
kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
polo; kemeja rajutan; kemeja turtleneck; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dan celana
untuk olahraga; pakaian dari kain linen; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar untuk anakanak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian mode/fesyen;
pakaian olah raga; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang untuk
pria; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian
untuk gulat; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; 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 terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu
untuk pakaian santai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033464
: 14/05/2022 20:09:57
:
: VERREL ARIEL

Alamat Pemohon

: JL PELITA I NO 29, Kota Batam, Kepulauan Riau

540 Etiket

Halaman 495 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHICK'N TREAT + LOGO
: hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih dan kuning
: 43
: ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033465
: 14/05/2022 21:00:02
:
: Akhmad Prayogi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jagan, Rt.001 Rw.007 Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADU MAAGKU + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE DAN HIJAU
: 30
: ===Hasil produksi Madu; madu; madu herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033466
: 14/05/2022 21:27:00
:
: IVAN KURNIAWAN SAPUTRA, WELLY ARIANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PELANGI UNGU 7 BLOK.C.6.U NO. 26, RT. 007/RW. 026, KEL. PEGANGSAAN
DUA, KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
: 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
: STINGRAY FACTORY + LUKISAN
: STINGRAY FACTORY = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Deep Orange, Putih, Abu-abu
: 35
: ===Jasa penjualan ikan hias; Jasa perdagangan; Toko Aquarium; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui
media elektronik; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa-jasa impor dan ekspor; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2022033467
: 14/05/2022 21:27:45
:
: PT. SULTAN GARMENT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN NO. 8, RT. 006/RW. 004, KEL. DUREN JAYA, KEC. BEKASI
TIMUR, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17111
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LADY SULTAN + LUKISAN
: LADY SULTAN = merupakan suatu penamaan

540 Etiket

Halaman 496 dari 605

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Gold, Abu-abu, Putih
: 35
: ===Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari
tekstil===
: JID2022033468
: 14/05/2022 21:28:34
:
: RONALD DELANO PATTIASINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. METRO PD. INDAH NO. 48 SG. 22, RT. 002/RW. 015, KEL. PONDOK PINANG,
KEC. KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
: 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
: BESTDRIP COFFEE AND RESTO + LOGO
: BESTDRIP COFFEE AND RESTO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih
: 43
: ===Kedai kopi; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033469
: 14/05/2022 21:37:59
:
: Akhmad Prayogi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jagan, Rt.001 Rw.007 Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIO IKAN GABUS + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih, biru, coklat
: 5
: ===Jamu herbal; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); minuman obat herbal; obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033470
: 14/05/2022 22:10:41
:
: SUYOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Pagar Jaya No.03 Blok A, RT/RW. 007/014, Kel. Nendagung, Kec.
Pagar Alam Selatan, Kota. Pagar Alam - Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam,
Sumatera Selatan, 31527
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UBCSlim & Fit By Umi Alfatih + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Ungu, Hitam, Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk
kesehatan; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan tambahan untuk
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
vitamin dan mineral (untuk medis); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal
cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan tradisional; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen vitamin, mineral dan
nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplement; Suplement bernutrisi; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; jamur
obat; kapsul daun kelor, untuk farmasi; obat herbal; obat-obatan herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk

740
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keperluan pengobatan; sediaan multivitamin; suplemen makanan bervitamin; tambalan suplemen vitamin; 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

: DID2022033493
: 15/05/2022 14:50:24
:
: Ismail Ali Imran Lubis

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Beruang 9 No 72 RT 003 RW 007 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KPL
: KPL = KAWAN PRIMA LANCAR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan cyan (campuran warna hijau dan biru)
: 7
: ===Alat pemotong karbida disemen selain dioperasikan dengan tangan; 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; Mata bor amplas
bagian dari mesin; Mesin Perkakas semen karbida; alat pemotong bahan karbid padat; bit pengebor terbuat dari karbid untuk
membuat lubang; mata bor karbid untuk membuat lubang; mata widia digunakan dengan Mesin Perkakas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033494
: 15/05/2022 14:55:56
:
: RANTIKA SARI DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Cipta Residencw Blok Diamond No. 16, RT. 001, RW.003, Kel/Desa
Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau , Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RR ADVANCED SKINCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold; Ungu
: 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

740
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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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033495
: 15/05/2022 16:28:48
:
: Sofi Nadia Gularso, Sonya Nadira Gularso

540 Etiket

: Komp. AL Jl. Teluk Bayur No. A2, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Batik Tulen
: Arti dari kata "Tulen" adalah 'sejati' atau 'asli' sementara untuk arti dari "Feel different Feel comfort!"
adalah 'Rasakan kenyamanan yang berbeda!' atau 'Rasakan bedanya, rasakan kenyamanannya!'

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Emas
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033498
: 15/05/2022 17:05:55
:
: PT. INDO JAVA GREEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUREN GEDE , Desa/Kelurahan Surengede, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
56354
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLOW UP
: MELEDAKKAN, MENGELUARKAN, MENGANGKAT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN MERAH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida; herbisida untuk
keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022033502
: 15/05/2022 18:27:27
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT Prima Meta Semesta

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Rajawali Level 7-1, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Nusaverse
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 42
: ===Aktifitas keinsinyuran dan teknis; Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; Aktivitas konsultasi komputer; Analisis genetika
dan layanan pelaporan untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis data teknis, yaitu analisis industri dan evaluasi data
dari material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian
dengan standar industri; Analisis data terkomputerisasi; Analisis ilmiah dan teknis; Analisis ilmiah, penelitian, dan
pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Analisis risiko polusi;
Analisis untuk minyak dan gas; Analisis untuk produk pelumas atau fluida mesin; Arsitektur; 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; Bidang fisika (Penelitian); Blockchain berbentuk layanan; Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu,
konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan,
kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna
yang disesuaikan; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain atau
perancangan kendaraan bermotor; Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain chip semikonduktor untuk orang lain;
Desain dan pengembangan jaringan komunikasi elektronik; Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer;
Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan
perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer
dan video games; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain dan pengembangan sistem
teknologi energi yang terbarukan; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain
dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior; Desain dan persiapan database untuk orang lain untuk
mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan melaporkan informasi biologis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik, dan genetika asam nukleat; Desain gedung secara keseluruhan, dan infrastruktur gedung secara keseluruhan;
Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Desain interior bangunan, kantor dan
apartemen; Desain kapal; Desain karakter animasi; Desain karakter game; Desain karakter game online; Desain kartu pos
dengan karakter kartun; Desain komputer; Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan
komputer genggam; Desain mesin dan perangkat elektronik dan telekomunikasi; Desain mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti- korosi (anti karat) (termasuk bagian-bagiannya)
maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan peralatan ini; Desain mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan
dan penguatan bangunan dan struktur lainnya (termasuk bagian-bagiannya) maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan
peralatan ini; Desain mikrokomputer, sirkuit frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain
pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer; Desain peralatan dan mesinmesin untuk keperluan pengemasan; Desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi;
Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor waktu; 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, pemrograman komputer, atau
pemeliharaan perangkat lunak komputer; 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
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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 ponsel; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; Desain permainan (game); Desain produk; Desain program komputer; Desain program komputer yang
memanfaatkan kecerdasan buatan; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Desain serta penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi dapur dan kamar mandi; Desain sistem informasi yang berkaitan dengan
keuangan; Desain situs web; Desain teknis, perencanaan dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi; Desain telepon;
Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik;
Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Desain,
pemrograman, atau pemeliharaan pemrograman komputer yang digunakan untuk perantara pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual; Desain, pemrograman, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak
untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom komponen listrik dan elektronik untuk digunakan pada peralatan
komunikasi, telekomunikasi dan pemrosesan sinyal audio; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat
semikonduktor, sirkuit terintegrasi, dan papan sirkuit; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) komputer; Diagnosa dan investigasi kerusakan pada beton bertulang; Diagnosis dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengukuran keamanan jaringan komputer; Diagnosis dan konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran
keamanan jaringan telekomunikasi; Diagnosis kesalahan dan perlindungan virus dari program komputer; Diagnosis kesalahan
pada program komputer; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa konsultasi 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; Disain chip semi-konduktor untuk orang lain; Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Disain
sirkuit terpadu untuk orang lain; Eksplorasi minyak dan gas; Eksplorasi produk pelumas atau fluida mesin; Evaluasi asset yang
tidak terlihat; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi
konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan
film, olahraga, komedi, drama dan musik; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs
web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Hosting layanan jaringan online (daring) yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan,
menganalisis dan berbagi data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Hosting
layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data 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; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform
perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui
komputasi cloud; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Implementasi teknologi komputer untuk orang lain; Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan
dukungan teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi,
dan manajemen TI sistem cloud untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Inspeksi dan survei rumah untuk
memverifikasi kondisi properti; Inspeksi mobil-mobil; Instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dan aplikasi
database untuk digunakan orang lain di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat;
Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Integrasi jaringan
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi jaringan komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian;
Integrasi perangkat lunak komputer dalam industri pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi sistem komputer dalam industri pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam
instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa Perancangan
(Desain); Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa Teknik Mesin; Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset
dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis, konservasi lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan
lingkungan dan ekologi.; Jasa analisa data teknis; Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa analisas data
teknis; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan evaluasi material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri, penelitian industri di
bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa analisis kegagalan produk;
Jasa back-up untuk data sistem komputer dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait; Jasa bantuan teknis
mengenai pengoperasian dan pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa cadangan data komputer; Jasa dan saran dalam
hal mengontrol akses orang, yaitu menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi
yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas
layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi acara pernikahan;
Jasa dekorasi acara ulang tahun; Jasa dekorasi pameran; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa desain animasi dengan
komputer; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak
komputer; Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait untuk tujuan non-periklanan; Jasa desain
interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar
mandi, tata ulang dan renovasi; Jasa desain komputer kantor, furnitur, peralatan telekomunikasi, peralatan konferensi audio
dan video, monitor video, speaker, dan headset, dan penelitian produk teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa desain mesin
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pencarian; Jasa desain peralatan komunikasi audio-visual dan telekonferensi, dan penelitian teknologi di bidang-bidang
tersebut; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa desain ponsel; Jasa desain produk; Jasa desain, pengembangan,
peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa dukungan
komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa dukungan teknis, yaitu jasa
manajemen jarak jauh dan daring untuk pemantauan, administrasi, dan pengelolaan papan merek melalui jaringan; Jasa
eksplorasi dan penelusuran gas hidrokarbon; Jasa eksplorasi minyak dan gas; Jasa gambar dengan komputer; Jasa ilmiah
dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu, penelitian ilmiah, analisis dan pengujian
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa ilmu pengetahuan dan teknologi
sehubungan dengan manajemen program pengurangan karbon; Jasa informasi komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan program computer; Jasa inspeksi bangunan; Jasa integrasi sistem
komputer; Jasa jaringan kemanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi
terkomputerisasi; Jasa keamanan pengiriman data dan transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk akses
kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa kepatuhan teknik; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi
transaksi bisnis dan persiapan laporannya; Jasa komputer, yaitu membuat lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa
kontak dan pencitraan (makeover) virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting,
mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi,
menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual
yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa
komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk
penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan
kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata,
kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di
jaringan komputer untuk orang lain; Jasa komputer, yaitu, menyediakan peranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
disediakan secara online untuk penyaringan spam, perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; Jasa komputer, yaitu,
penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, perangkat lunak aplikasi
pemrograman antar muka (API), dan widget perangkat lunak untuk pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data,
dan analisa data; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa konservasi lingkungan; Jasa konsultasi
dalam bidang internet, www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa konsultasi dalam bidang
komputer dan komputasi nirkabel; Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan suplemen
makanan; Jasa konsultasi desain kapal; Jasa konsultasi ilmu pengetahuan dan industri sehubungan dengan bahan bakar,
emisi bahan bakar dan karbondioksida dan masalah lingkungan; Jasa konsultasi mengenai rekayasa (engineering) sistem
pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa konsultasi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer dalam bidang pengembangan environment (area memori komputer) berbasis awan dengan integrasi aplikasi melalui
berbagai platform dan perangkat yang terkoneksi; Jasa konsultasi teknik; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk
pihak lain di bidang produksi logam; Jasa konsultasi untuk pihak lain di bidang otomatisasi perangkat lunak.; Jasa konsultasi
yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon bergerak; Jasa konsultasi yang
berkaitan dengan disain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon bergerak untuk digunakan dengan
sistem komunikasi dan komputer; Jasa kontrol kualitas dan otentikasi; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data dari
sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa layanan diagnostik yang berkaitan
dengan kualitas daya dan analisa sistem tenaga; Jasa layanan konsultasi terknologi di bidang pembangkit energi alternatif;
Jasa layanan pemberian nasehat yang berkaitan dengan efisiensi energi; Jasa layanan pemberian nasihat yang berkaitan
dengan penggunaan energi; Jasa layanan pengujian diagnostik teknis yang berkaitan dengan pengelolaan energi; Jasa
manajemen jaringan komputer, yaitu, memonitor sistem jaringan untuk kegunaan teknis; Jasa manajemen proyek konstruksi
(penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan); Jasa memonitor jaringan komputer, yaitu, menyediakan informasi
mengenai pengoperasian jaringan komputer; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang
Kendaraan; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa pemantauan
untuk sistem komputer; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri
konstruksi; Jasa pemetaan komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke
informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pemrograman dan pengimplementasian pengembangan
perangkat lunak; Jasa pemrosesan data komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait
piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat
jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa penelitian; Jasa penelitian dan pengembangan dalam
hubungannya dengan konstruksi bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa penelitian dan pengembangan di
bidang efisiensi energi; Jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknik; Jasa penelitian, analisis dan desain teknik, yaitu
penelitian teknis di bidang akustik dan desain produk baru di bidang konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; Jasa penelitian, manajemen dan perlindungan lingkungan; Jasa penelitian, pengembangan, analisis dan
konsultasi di bidang teknik; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik,
desain interior, dan pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan
peredam suara di tempat kerja; Jasa pengecekan dan pengujian kepatuhan teknik; Jasa pengelolaan sistem pembersihan dan
dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham
elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); 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); Jasa pengujian atau
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penelitian lingkungan komunikasi; Jasa pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian atau
penelitian unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Jasa pengujian kepatuhan;
Jasa pengujian kepatuhan teknis; Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas produk; Jasa pengujian
kualitas, yaitu, jasa pengujian kualitas produk; Jasa pengujian untuk bangunan dan proyek konstruksi; Jasa pengujian untuk
barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa pengujian,
pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa penyedia jasa aplikasi di bidang ketenagakerjaan untuk memungkinkan
karyawan lapangan di luar lokasi mengirimkan data waktu dan data lapangan kepada pemberi kerja melalui komunikasi
nirkabel dan pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam dan perangkat elektronik bergerak; Jasa penyedia konsultasi
yang berkaitan dengan mitigasi resiko; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas; Jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk mengontrol, mengintegrasikan, mengoperasikan,
menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi suara yang dikendalikan yaitu, perangkat elektronik dan perangkat
asisten pribadi elektronik yang terhubung dengan awan dan dikendalikan oleh suara, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan
informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan
informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang
disesuaikan; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain
yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan
mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi
e-commerce; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet;
Jasa penyediaan perangkat lunak komunikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk konferensi suara dan video, berbagi
data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik
melalui internet (e-commerce); Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital
yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa penyewaan ruang server jaringan; Jasa penyimpanan data melalui blockchain;
Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa penyusunan konstruksi; Jasa perancangan bahan pengepakan; Jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi melalui jaringan global
dan lokal; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan
kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan komputasi awan; Jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency rendah dan
bandwith tinggi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform pengembangan perangkat lunak untuk
digunakan dalam menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SaaS) yang menampilkan layanan komunikasi terpadu berbentuk layanan (UCaaS); Jasa perangkat lunak komputer untuk
menyediakan kemampuan komputasi awan untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten; Jasa perangkat lunak komputer
untuk menyediakan kemampuan komputasi untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten; Jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam layanan komputasi, simulasi, dan analitik yang
berkinerja tinggi di bidang teknik dan sains; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat
yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan,
manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan,
memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk
mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk
digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui internet, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perencanaan dan konstruksi
situs web; Jasa proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen
infrastruktur; Jasa rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa rekayasa dan
desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk
pemrosesan produk web; Jasa riset dan uji ilmiah; Jasa sertifikasi bangunan; Jasa sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan;
Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna menemukan pemain game lain dan bermain
game melalui jaringan komunikasi; Jasa teknik bangunan; Jasa teknik bangunan yaitu jasa yang berhubungan dengan ruang
dan persyaratan teknis bangunan; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi yang berupa evaluasi
pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, perkiraan yang
berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa penyusunan rencana dan gambar
teknik untuk orang lain; Jasa teknik listrik; Jasa teknik struktural; Jasa teknologi, yaitu pengoptimalan produk yang berupa
pengembangan produk untuk optimasi; Jasa untuk memungkinkan aplikasi untuk disebarkan melalui jaringan online; Jasa
untuk menyediakan analitik, menyimpan sementara data, komputasi dan routing lalu lintas; Jasa untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman dan terpercaya; Jasa urun daya (crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang
memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa desain
komputer; Jasa-jasa dibidang computer; 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; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa konsultasi atas
penyediaan solusi untuk performa mesin; Jasa-jasa konsultasi berkaitan dengan produk pelumas atau fluida mesin; Jasa-jasa
konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasajasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi
perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan
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fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan
menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa pemantauan jarak jauh atas fungsi dan pemakaian
mesin-mesin konstruksi; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa penelitian
(survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuaipermintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; 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.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol
dan kinerja sistem kendaraan; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk
pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi,
pengiriman barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.;
Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk
mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa
perencanaan teknologi; Jasa-jasa teknik untuk proses, peralatan dan fasilitas minyak, gas dan petrokimia; Jasa-jasa teknologi
dan sains berkaitan dengan listrik dan energi terbarukan; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri
petrokimia; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan
mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas; Jasa komputer sehubungan
dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata
uang virtual; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Komputasi awan berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency rendah
dan bandwith tinggi, jasa teknologi informasi (IT), dan komputasi melalui jaringan global dan lokal; Komputasi awan di bidang
sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat; Komputasi awan yang dilengkapi perangkat lunak
untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Konsultasi arsitektur,
termasuk arsitektur pusat perbelanjaan; Konsultasi dalam design, pemilihan, implementasi dan penggunaan sistem perangkat
keras komputer untuk orang lain; Konsultasi dekorasi acara hiburan; Konsultasi desain sistem komputer; 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; Konsultasi di bidang
pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan
katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, perluasan dan pemisah udara untuk sistem
hidronik dan Hvac, sistem kebakaran pompa sirkulasi fluida, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa
terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi instalasi air dingin.; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Konsultasi dibidang
jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Konsultasi komputer; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Konsultasi perangkat lunak
dan penyediaan informasi mengenai perangkat lunak berbentuk layanan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan
efisiensi energi pada bangunan-bangunan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan konsevasi energi; Konsultasi teknik
di bidang prediksi dan pengelolaan energi bangunan yang optimal; Konsultasi teknik telekomunikasi; Konsultasi teknis dalam
kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan suplemen makanan; Konsultasi teknis terkait
dengan produksi energi baru yang terbarukan; Konsultasi teknologi di bidang perangkat keras komputer perangkat lunak
komputer kecerdasan buatan jaringan komunikasi elektronik dan seluler telekomunikasi e-commerce distribusi konten sistem
keuangan pengelolaan dan penyimpanan data transportasi teknologi dan outsourcing bersih; Konsultasi yang berkaitan
dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian
program komputer; Kustomisasi perangkat lunak web, dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain;
Laboratorium medis; Lavanan konsultasi untuk orang lain terkait dengan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan E-commerce,
yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak
untuk transaksi e-commerce; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Layanan Konsultasi yang berkaitan dengan
analisis sistem komputer; Layanan akreditasi, yaitu, menetapkan dan menyediakan standar untuk manajemen proyek untuk
tujuan akreditasi; Layanan analisa dan pelaporan DNA genetik dan RNA berupa pemberikan pelaporan di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian;
Layanan analisis bahan biologi di bidang sekuensing, genotip., pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan
aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman
pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan audit sistem
komputer; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain
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dan perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; Layanan desain iklan; Layanan desain industri; Layanan desain
teknis; Layanan diagnostik dan konsultasi klinis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Layanan diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid) dan molekul biologis
lainnya; Layanan diaknostik computer dalam menganalisis dan mensekuensi asam nukleat dan molekul-molekul biologi
lainnya di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan dukungan dan konsultasi
teknis untuk mengembangkan aplikasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Layanan dukungan pelanggan; Layanan dukungan teknis di bidang komputer, data, email, web, dan
keamanan jaringan; Layanan dukungan teknis termasuk layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi
dan manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik
dan genetlka asam nukleat; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan
komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah
melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk
tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan dukungan
teknis, yaitu, pemecahan masalah mengenai masalah perangkat lunak komputer dan menyediakan pembaharuan perangkat
lunak, meninqkatkan dan memodifikasi perangkat lunak dan perangkat lunak yang dihosting di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan hosting situs web; Layanan ilmiah dan teknologi serta
penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan
konsultasi; Layanan ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan untuk mengurangi emisi karbon
dioksida dengan biaya yang efektif; Layanan informasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem
percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui
cloud; Layanan informasi yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan
dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses
melalui jaringan komputer global, pemberian informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi
jaringan lainnya untuk digunakan dalam pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang
memantau dan mengumpulkan intelijen keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi
dari jaringan komputer tentang ancaman siber dan malware; Layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan pemulihan
data komputer; Layanan keamanan komputer, yaitu layanan untuk menegakkan, membatasi dan mengendalikan hak akses
pengguna sumber daya komputasi awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk; Layanan keamanan komputer, yaitu,
pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs web dan media yang tidak diinginkan; Layanan komputasi
awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Layanan komputer awan/cloud; 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, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan
portal internet yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem
pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, deteksi, blokir, dan otomatisasi
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penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, enkripsi dan otentifikasi data, pencegahan kehilangan
data, pemulihan data, pengamanan jaringan, dan deteksi, filter, analisa, manajemen, dan pemblokiran komunikasi elektronik;
Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel,
mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur batas bandwidth, dan memelihara halaman splash
bermerek; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring
sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan
komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan
berbagi informasi 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, dan genetika; Layanan komputer, yaitu, memfilter email yang tidak
diinginkan; 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; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna di bidang manajemen proyek dan profesi manajemen proyek; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka,
membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Layanan komputer,
yaitu, menyediakan pencarian untuk memperoleh data dan informasi perjalanan melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; Layanan komputer, yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk
digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konfigurasi program
komputer; Layanan konsultasi penelitian ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan sistem elektronik 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; Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan informasi; Layanan
konsultasi di bidang analisis data, telemetri, dan jaringan komputer; Layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan,
implementasi, manajemen, dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; Layanan
konsultasi di bidang telekomunikasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan perangkat lunak
komputer; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan konsultasi ilmiah dan teknologi, penelitian
dan desain, analisa dan pengembangan industri untuk produsen makanan, minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton,
tekstil, produk dari bahan busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi, produk perawatan pribadi, produk pembersih,
bahan untuk kemasan, obat-obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan dan minuman bergizi serta pakan untuk
hewan; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem percetakan dan untuk
perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi
terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk
pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi yang berkaitan
dengan aplikasi perencanaan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan jaringan komputer yang menggunakan lingkungan perangkat lunak; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk
sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan geologis karbon dioksida;
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);
Layanan kustomisasi desain dan pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point (koneksi komunikasi nirkabel
dimana satu host hanya terhubung dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar, alat yang aman untuk membaca
data pada transaksi kartu kredit dan kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang pembayaran yang dapat
dilakukan dengan komunikasi teknologi, alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara nirkabel ; Layanan
laboratorium medis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan nasehat yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan sistem komputer; Layanan on-line, yaitu pengumpulan informasi dari anggota
mengenai email yang tidak diinginkan, dan pelaporan informasi kepada administrator jaringan; Layanan otentikasi mobil;
Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data dengan menggunakan perangkat lunak berpemilik
untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data; Layanan pembaruan grafik; Layanan pemrograman TI;
Layanan pemulihan kesalahan untuk sistem komputer; Layanan penelitian industri; Layanan penelitian, analisis dan desain
teknis; Layanan penelitian, pengembangan, dan pengujian industri; Layanan pengamanan komputer (pemograman dan
instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); Layanan pengembangan dan pengujian di bidang teknik;
Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin, peralatan
elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; Layanan pengujian industri; Layanan
penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia onsite (ditempat) untuk
menyimpan, menganalisis dan berbagi informasi di bidangsekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam
nukleat; 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

Halaman 508 dari 605

mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan
pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit
menular; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi
keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan
digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat
lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan perluasaan dan penambahan
fungsi ke program komputer; 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; Layanan
piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti
lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain
untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan portal web (desain atau hosting); Layanan profesional untuk layanan
ilmiah dan teknik; Layanan rekayasa yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Layanan rental komputer; Layanan
sertifikasi produk; Layanan teknik dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan
teknik dan konsultasi dalam industri pengemasan; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan
teknis untuk mengunduh permainan video; Layanan teknologi dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan
proses pengisian; Layanan teknologi dan konsultasi dalam industri pengemasan; Layanan teknologi di bidang manajemen
aset digital; Layanan teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan
data elektronik; Layanan untuk keperluan penelitian dan ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Layaran laboratorium ilmiah di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Manajemen pengoperasian yang berkaitan dengan kontrol sistem komputer untuk manajemen mata uang virtual;
Manajemen sistem pemantauan, pengontrolan, dan pemeliharaan daya; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun
platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan analisa ilmiah dibidang
sekuensi generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang
teknologi ilmiah melalui jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi
menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain
yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Memberikan situs web interaktif
untuk kolaborasi profesional medis; Membuat bagan kontruksi; Membuat desain dan mengembangkan standar untuk pihak
lain dalam desain dan implementasi atas perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan perlengkapan
telekomunikas; Membuat gambar rekayasa; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Memperbarui perangkat
lunak komputer untuk orang lain di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Mencegah
pencurian internet dan informasi online melalui kata sandi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi
pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau
media elektronik lainnya; Mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan operasi sistem pengatur cahaya menggunakan lan nirkabel; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; Menyediakan analisis ilmiah
data genomik; Menyediakan portal online yang menampilkan informasi pendidikan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik dan genetika asam nukleat; Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi
yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi
data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan database komputer online yang
menampilkan informasi berdasarkan hasil pengujian genetik; Menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi, dan berbagi video; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan
keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi di
bidang eksplorasi minyak dan gas alam dan di bidang penelitian di bidang sumber daya energi alternatif; Menyediakan
informasi teknis sesuai permintaan pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer global; Menyediakan informasi
tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia;
Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk
transaksi pembayaran melalui dompet digital; Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem
masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari
dan mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi komputer yang
melakukan peralihan dan komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan lingkungan jaringan on-line yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data; Menyediakan lingkungan komputer virtual melalui
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Menyediakan mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
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elektronik; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak otentikasi yang tidak dapat diunduh online
untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Menyediakan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran nirkabel; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh di bidang akuntansi untuk menyiapkan dan memproses penggajian karyawan bisnis untuk
pemberi kerja; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk jasa
terkait karyawan dan personel; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak 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; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk jasa terkait karyawan dan personel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk tujuan manajemen hubungan pelanggan CRM; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya
manusia (HCM); Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
dalam menyiapkan laporan finansial dan manajerial; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat laporan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk digunakan dalam
perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya
manusia; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna untuk
mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan
asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk perdagangan elektronik; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi sistem masuk tunggal, pengelolaan identitas, pengelolaan privasi
data, dan pengumpulan izin; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip
audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan penggunaan sementara system operasi perangkat lunak secara online dan
tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat pencegahan;
Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes
agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologis, dan reagen semua di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh secara online; Menyediakan perangkat lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan
asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan, pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; Menyediakan
perangkat lunak berbentuk layanan online untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi dan diseminasi data Sistem Pencari
Posisi Global (GPS); Menyediakan perangkat lunak berbentuk layanan online untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis,
kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan;
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
komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan menggunakan bersama-sama atas informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi
yang diminati; Menyediakan perangkat lunak mesin pencari komputer online yang tidak dapat diunduh di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak navigasi yang tidak dapat diunduh
online untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute dan menggunakan bersama-sama sistem navigasi transit publik, peta dan
informasi perjalanan; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan
untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; Menyediakan perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak konferensi video berbasis langganan; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial;
Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online menampilkan jalan raya, geografis, peta,
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informasi jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan
transit publik dan informasi transit publik lainnya; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
digunakan dalam formulasi dan manajemen cat; Menyediakan program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus
komputer; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan
situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan
aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Menyediakan
situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah,
berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Menyediakan situs web yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna komputer untuk menghitung dampak kesehatan masyarakat dari perubahan faktor
risiko kesehatan pribadi; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan
konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang administrasi tunjangan; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia (HCM); Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang outsourcing; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara
dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang pemrosesan penggajian; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang pencatatan pensiun; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang penyaringan latar belakang pra-kerja; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang perekrutan karyawan; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang reformasi perawatan kesehatan dan jasa
manajemen kompensasi pengangguran; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang waktu karyawan dan pencatatan kehadiran;
Menyediakan untuk konsumen dan teknisi dengan informasi yang berhubungan dengan manajemen proyek komputer;
Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan
instrumen tersebut; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Otentikasi online tanda tangan elektronik;
Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat digital; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; Pemantauan dan
pelaporan dari tampilan atau papan nama secara elektronik menggunakan jaringan; Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan
penggunaan 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, dan memberikan informasi atas hasilnya; Pemantauan keamanan dan
peringatan terhadap peretas di komputer; Pemantauan pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi;
Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen
medis jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan sistem Komputer untuk mendeteksi kegagalan; Pemantauan sistem
jaringan; Pemantauan sistem jaringan (untuk orang lain) yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; Pemantauan sistem jaringan untuk tujuan keamanan teknis dan komputer serta pemecahan masalah dengan
cara mendiagnosa masalah piranti keras dan piranti lunak komputer; 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; Pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan; Pemantauan sistem telekomunikasi dengan akses
jarak jauh untuk mendeteksi kerusakan; Pembaruan 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; Pembaruan perangkat lunak
ponsel; Pemberian informasi di bidang desain, alas kaki dan pakaian; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan
kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pemberian nasihat teknis terkait perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan energi; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pembuatan halaman awal
untuk Internet; Pembuatan perangkat lunak dalam industri pengemasan; Pemecahan masalah perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan peralatan dan instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan pada sistem
komputer untuk pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; 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; Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi
elektronik online; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer,
dan aplikasi komputer; Peminjaman perangkat lunak komputer; Peminjaman ruang penyimpanan di server; Pemograman
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;
Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak
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yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem
komputer; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemulihan data komputer dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait; Pemulihan kesalahan sistem tampilan dengan akses jarak jauh; Penapisan
DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penelitian berkaitan dengan
teknologi; Penelitian dan diagnosis tingkat kerusakan, durabilitas, dan ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik
sipil; Penelitian dan pengembangan aparatus komunikasi nirkabel, pemrosesan data elektronik, produk elektronik konsumen
dan produk elektronik automobil; Penelitian dan pengembangan daya konverter /inverter/pengisi baterai untuk digunakan
dalam sistem energi baru yang terbarukan; Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain; Penelitian dan pengembangan
peralatan dan instrumen medis dan bedah; Penelitian dan pengembangan perlengkapan dan fasilitas untuk pengujian dan
pengembangan produk telekomunikasi listrik dan elektronik; Penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan daya;
Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan produksi energi baru yang terbarukan; Penelitian dasar dan praktis di
bidang telekomunikasi; Penelitian di bidang bionomik; Penelitian di bidang energi; Penelitian di bidang keamanan siber;
Penelitian di bidang konservasi lingkungan; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian di bidang
manajemen bisnis; Penelitian di bidang manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian ilmiah,
penciptaan, atau inovasi untuk produk industri; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi dan fisika ,;
Penelitian medis di bidang sekuensing, genotipe, penguj ian genetik dan genetika asam nukleat; Penelitian pelestarian
lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian teknis di bidang material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penelitian tentang konstruksi
bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; Penelitian terkait bahan kimia halus; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan
file data; Penelitian, penciptaan, atau inovasi atas zat aditif pada makanan; Pengawasan dan pengujian mutu madu;
Pengelolaan sistem pengoperasian pengkontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan dan pembuatan produk berbasis tanaman, yang disempurnakan
secara mikroba menggunakan proses fermentasi presisi untuk pakan dan bahan makanan untuk nutrisi dan kesehatan hewan
dan manusia, termasuk pakan budidaya, pakan ternak, pakan ternak domestik, dan aditif bahan makanan manusia;
Pengembangan dan produksi; Pengembangan dan produksi produk pelumas atau fluida mesin; Pengembangan komputer;
Pengembangan konsep–konsep energi yang terintegrasi; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela;
Pengembangan manajemen proyek standar sukarela; Pengembangan manajemen strategis standar sukarela; Pengembangan
pengoperasian sistem perangkat lunak untuk pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan
peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola
proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas 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, 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; Pengembangan peralatan dan system laboratorium otomatis dan
perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, membagi dan melaporkan informasi biologi,
genetika, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan pengelolaan proyek, alur kerja laboratorium dan
data sesuai urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut di atas di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi
untuk pemesanan makanan; Pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; 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.; Pengembangan perangkat lunak
komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan 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;
Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan
perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman
barang; Pengembangan perangkat uji penyesuaian termo-hidro yang diterapkan pada energi baru yang terbarukan;
Pengembangan program perangkat robotika; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan
data, pusat data dan bangunan; Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari
estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal
proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; Pengkajian proyek ilmiah; 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; Pengujian atau penelitian kelistrikan; Pengujian atau
penelitian pada mesin dan aparatus telekomunikasi; Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan bagian elektroniknya;
Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan instrumen; Pengujian atau penelitian pada sistem jaringan komunikasi;
Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan antikorosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan
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dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Pengujian atau penelitian tentang pencegahan pencemaran; Pengujian atau
penelitian tentang teknik sipil; Pengujian ketahanan bahan; Pengujian peralatan elektronik dan perangkat lunak komputer
mengenai basis data dan data; Pengujian teknik; Pengujian teknis, yaitu, material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi; Pengujian, analisis dan evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis untuk menentukan kesesuaian dengan standar
akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain
di bidang manajemen proyek untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian,
analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen strategis untuk
menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses
bisnis dan layanan-layanan untuk orang lain untuk tujuan sertifikasi; Pengujian, inspeksi atau penelitian di bidang pertanian,
peternakan atau perikanan; Pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; Pengukuran dan
pengujian teknis, yaitu, evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi, pengujian produk teknis; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status penggunaan robot bedah melalui jaringan
komputer; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi teknis; Pengurutan DNA untuk tujuan
penelitian medis; Penilaian Aset tidak berwujud; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat
lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen
database, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran
yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan
pembayaran langsung untuk pedagang; 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; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti
lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang
dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia
layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan
berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan;
Penyedia program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Penyedia program komputer unit onboard yang
menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyedia pusat data elektronik dalam bidang akses
data elektronik biometrik, identifikasi biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; 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 fasilitas untuk eksibisi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui
suatu situs web; Penyediaan informasi peta geografis; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan perangkat
telekomunikasi mobile; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat lunak keamanan dunia maya; Penyediaan
informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penyediaan informasi, nasehat dan konsultasi
sehubungan dengan offset karbon dan perlindungan lingkungan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain interior
dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi tentang teknologi
pembuatan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian atau pengujian yang berkaitan
dengan kimia polimer; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian,
pengembangan, analisis; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau
pengujian yang berkaitan dengan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian,
pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Penyediaan jasa
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas,
riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersamasama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan
kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online; Penyediaan kit pengembangan perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data; 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
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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 layanan desain untuk perusahaan teater; Penyediaan layanan informasi, konsultasi dan
pemberian nasihat yang berkaitan dengan teknologi energi yang terbarukan; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan
otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk
memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global
serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan pemrograman komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; 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.; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang
tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform digital untuk penjualan dan pembelian
barang-barang rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things
(IoT); Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai;
Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak
lain; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk pembelajaran
mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk penggalian data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk permintaan data dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh di bidang akuntansi untuk pencetakan dokumen penggajian; Penyediaan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat didownload untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk
bidang bisnis percetakan; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi
perkembangan bahasa, pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengenalan suara otomatis; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet
yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk
mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara
atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna
untuk mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online
melalui komputer, telepon selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat komputer yang tidak d apat di
unduh untuk penggunaan dengan sekuensing genetika populasi, unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian
penyakit genetika, penelitian kanker, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya dalam bidang genomik;
Penyediaan perangkat komputer yang tidak dapat di unduh untuk penggunaan di bidang sekuensing, genotip, pengujian
genetic dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat komputer yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis sekuensing
data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;; Penyediaan
perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup
secara real-time; Penyediaan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan
termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan, dan kontrol operasional komponen turbin uap; 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; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform
aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi
jaringan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online; Penyediaan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk memproses, memvisualisasi, menyimpan, membagi dan memanipulasi sekuensing data
generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika
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asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat di unduh untuk analisis sekuensing data di bidang
sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, meng analisis, dan berbagi data di
bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menangkap, menyimpan, mengakses, menampilkan, berbagi, meringkaskan,
memindahkan tempat dan mengelola berkas-berkas digital di bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak
dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi,
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; Penyediaan perangkat lunak online 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; Penyediaan perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh
online untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual;
Penyediaan perangkat lunak visi yang tidak dapat diunduh online yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan
menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan;
Penyediaan perangkat lunak yang dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi
perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang perbaikan, layanan instalasi
dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat dan
aksesoris dan suku cadang yang terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online
untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat-perangkat lunak
komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di download secara online; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam pengiriman, distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks dan
multimedia terkait hiburan; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memasangkan, memperbarui,
dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker, komputer, televisi, dan telepon; Penyediaan piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data
jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau
Internet tanpa melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna
dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan
acara budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui
headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk meninjau level baterai
untuk headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna
untuk meminta dan menerima foto, video, teks, data, gambar dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para
pengguna untuk meminta dan menerima konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file,
dokumen dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan portal internet yang memudahkan pengguna untuk melihat dan mengunduh musik; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan program komputer
kecerdasan buatan; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan
komputer pribadi; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta
penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival
dan eksibisi; Penyediaan situs web interaktif di bidang manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Penyediaan
suatu situs web yang menampilkan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Penyediaan video
online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen strategis; Penyediaan waktu akses ke database komputer; Penyediaan website yang menampilkan informasi
konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi
dan fungsi telekomunikasi sebagai instrumen pengukur lingkungan komunikasi; Penyewaan meteran untuk pencatatan
konsumsi energi; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Penyewaan perangkat keras 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; 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; Penyewaan perangkat lunak hiburan; Penyewaan
perangkat lunak untuk pemrosesan data, memasukan data dan mengelola data; 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; Penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Penyewaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Penyewaan
ruang memori pada server untuk hosting; Penyewaan ruang memori server di internet; Penyewaan ruang memori server di
situs web; Penyewaan server Internet; Penyewaan sistem komputer; Penyiapan manual untuk pengoperasian komputer dan
penggunaan program komputer; Penyimpanan data online; Peralatan untuk mengelola penyimpanan daya; Perancangan dan
pengembangan basis data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web untuk pihak
lain; Perancangan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perancangan,

Halaman 515 dari 605

pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi;
Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur
pengelolaan telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan unit onboard yang menggabungkan peralatan
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah
layanan (PaaS) untuk penggunaan di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis,
mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak
untuk koneksi berbasis cloud antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop,
dan laptop; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola
koneksi antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak
sasaran dan statistik kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan
hosting aplikasi jaringan; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (SaaS) dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan
data, analisis data, dan pembuatan laporan, semua di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (SaaS) dan Platform'sebagai sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan data, analisis data,
dan pembuatan laporan, semua di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat
lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk memproses, memvisualisasi,
menyimpan, membagi dan memanipulasi sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai
sebuah layanan (PaaS) untuk analisis sekuensing data di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asarn
nukleat; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan
sekuensing genetika populasi, unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit genetika, penelitian kanker
genetika, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semua di bidang genomic; Perangkat lunak sebagai sebuah
layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk mengumpulkan, menyimpan) menganalisis, membagi
dan melaporkan informasi biologi, genetika, klinis, medis, dan diagnostik serta untuk proyek pelacakan dan pengelolaan
sampel, alur kerja dan data laboratorium, semua hal tersebut di atas untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platforrn sebagai
sebuah layanan (PaaS) untuk menganalisis sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip,
pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan platform sebagai sebuah
layanan (PaaS) untuk menangkap, menyimpan, mengakses, menampilkan, membagi, mengkompresi, mernindahkan, dan
mengelola berkas-berkas digital di bidang genomik; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler,
perangkat jaringan, dan antarmuka web; 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; Perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dan Platform sebagai layanan (PaaS)
untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan, berbagi, dan memanipulasi data pengurutan generasi berikutnya (NGS) di
bidang pengurutan asam nukleat, genotipe, pengujian genetik, dan genetika; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS];
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; Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan
komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan
permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan
platform sebagai sebuah layanan yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola,
mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk digunakan pada layanan
pengoperasian toko ritel dan pemesanan untuk berbagai macam barang konsumen, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang
menjadi minat umum, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari
database online, audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengontrol, dan mengelola perangkat elektronik konsumen dengan jaringan, perangkat iklim rumah dan produk penerangan
melalui jaringan nirkabel, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk
pengembangan aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain
untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
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profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengontrol perangkat informasi suara yang dikendalikan berdiri sendiri dan asisten pribadi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (Saas) berupa
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu
perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data
dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat
lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan
komputer dan peningkat permainan video; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, 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 tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, 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
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; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang memberikan informasi untuk digunakan
sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak komputer; Perekaman data yang berkaitan
dengan konsumsi energi pada bangunan; Perencaaan proyek dan penyusunan konstruksi dalam industri pengemasan;
Persiapan laporan teknis, yaitu, penyusunan rencana teknis dan gambar teknik untuk orang lain; Piranti keras komputer dan
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengurangi kebisingan; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS)
menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta
mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan
menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; Platform hosting di Internet
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Platform hosting
di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Platform
sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; Platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di
internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola,
memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop,
server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet
of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform peranti lunak komputer
untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan
(PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak
data, 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; Platform sebagai suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan
komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk pihak lain; Riset dan pengembangan di bidang perlindungan
lingkungan dan ekologi; Riset dan pengembangan jasa dan produk lingkungan; Riset, Penciptaan, atau Inovasi pada makanan
dan minuman; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan
telekomunikasi; Saran teknologi yang berkaitan dengan program komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna
Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Sekuensing asam nukleat dan layanan analisis untuk keperluan penelitian
dan ilmiah; Sekuensing genome dan Iayanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Situs web; Software as a Service
(SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software
applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile software applications;
Studi ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan publik; Studi kelayakan desain; Studi proyek teknis, yaitu jasa teknik yang
berupa perencanaan proyek teknis dan desain material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi; Survei atau penelitian geologi; Survei bangunan dan struktur teknik sipil; Teknik energi; Troubleshooting masalah
komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer, software komputer [dukungan teknis]; Verifikasi identitas pengguna
biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem pembayaran; Verifikasi
pengoperasian program komputer; administrasi hak pengguna dalam jaringan komputer; administrasi server; administrasi
server jarak jauh; administrasi server surat; administrasi sistem komputer untuk pihak lain; aktifitas keinsinyuran dan konsultasi
ilmiah dan teknis; analisa industri dan layanan penelitian, yaitu penelitian dan pengembangan produk baru, penelitian kimia,
penelitian teknis dan mekanik; analisa sistem komputer; analisa, pengujian dan diagnosa pelumas yang telah digunakan;
analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; analisis air; analisis ancaman
keamanan komputer untuk melindungi data; analisis bakteriologis; analisis biokimia; analisis biologis; analisis dan desain
sistem komputer; analisis dan evaluasi desain produk; analisis dan evaluasi pengembangan produk; analisis dan evaluasi
produk dan layanan sehubungan dengan kemungkinan aplikasi di masa depan; analisis data teknis; analisis desain produk;
analisis di bidang biologi molekuler; analisis di bidang eksplorasi minyak; analisis emisi gas rumah kaca; analisis ilmiah;
analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program
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tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca
lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas
rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis
untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri;
analisis industri berbantuan komputer; analisis industri dan layanan penelitian; analisis industri dan layanan penelitian di
bidang kimia; analisis industri dan layanan penelitian industri; analisis industri dan layanan penelitian yang berkaitan dengan
ban mobil; analisis kimia; analisis kualitas air; analisis kualitas air aliran; analisis laboratorium di bidang bakteriologi; analisis
laboratorium di bidang kimia; analisis laboratorium di bidang kosmetik; analisis ladang minyak; analisis mode aksi kombinasi
kimia pada hewan; analisis pengembangan produk; analisis perendaman minyak; analisis reservoir minyak; analisis simpanan
minyak; analisis sinyal telekomunikasi; analisis sistem komputer; analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan
komputer untuk melindungi data; analisis struktur struktur; analisis struktural bangunan; analisis struktural bekisting beton;
analisis struktural dan fungsional genom; analisis struktural perancah; analisis tulisan tangan [grafologi]; analisis untuk
eksploitasi ladang minyak; analisis untuk penelitian minyak; animasi dan desain efek khusus untuk orang lain; aplikasi
perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; 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 yang dapat diakses melalui situs web; application service
provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application service provider featuring application
programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile software applications; application
service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile software applications; application service
provider, namely, hosting computer software applications of others; audit energi; backup data jarak jauh; bantuan teknologi
informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; cadangan data di luar situs; cadangan data elektronik; cloud computing,
yaitu, layanan penyedia cloud hosting; computer programming; data autentikasi melalui blockchain; data otomatisasi dan
pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk mengevaluasi; data sertifikasi
melalui blockchain; decoding data; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; dekripsi data; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk industri besi dan baja; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para
distributor; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; desain Pencahayaan;
desain aksesoris mode; desain aksesoris pakaian; desain alas kaki; desain alat; desain alat dan peralatan diagnostik; desain
alat dan perangkat telekomunikasi; desain alat diagnostik; desain alat pengolah data; desain animasi; desain aparatus dan
instrumen mekanis, elektromekanis, dan optoelektronik; desain arsitektur; desain arsitektur di bidang kondominium mewah;
desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; desain bahan pembungkus dan pembungkus; desain basis data komputer;
desain busana; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan analisis sistem komputer; desain dan desain seni grafis
untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan hosting
portal web; desain dan implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang lain;
desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan pembaruan
perangkat lunak komputer; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan
halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web;
desain dan pembuatan situs web; desain dan pemeliharaan homepage internet; desain dan pemeliharaan situs komputer
untuk pihak ketiga; desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan
pengembangan alat diagnostik; desain dan pengembangan alat diagnostik medis; desain dan pengembangan alat pengolah
data; desain dan pengembangan arsitektur perangkat keras komputer; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan database elektronik; desain dan pengembangan
database komputer; desain dan pengembangan endoprostheses; desain dan pengembangan firmware komputer; desain dan
pengembangan halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan jaringan
distribusi energi; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan jaringan komputer nirkabel;
desain dan pengembangan jaringan komputer, jaringan area lokal, dan perangkat untuk konektivitas jaringan; desain dan
pengembangan jaringan nirkabel; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi; desain dan pengembangan kamus
elektronik; desain dan pengembangan kamus terjemahan bahasa elektronik dan basis data; desain dan pengembangan kartu
ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan komputer; desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan komputer dan program komputer; desain dan pengembangan mesin pencari; desain
dan pengembangan metode pengujian dan analisis; desain dan pengembangan pembawa suara dan gambar digital; desain
dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan
transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang
kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya
(virtual reality); desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer
untuk industri manufaktur; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak
dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
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penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak driver; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan teknologi medis;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah
kata; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan
perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengolah gambar; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola
data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
panduan program televisi elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan
pengembangan perangkat lunak video game; desain dan pengembangan periferal komputer; desain dan pengembangan
piranti lunak dan piranti keras komputer; desain dan pengembangan produk; desain dan pengembangan produk baru; desain
dan pengembangan produk industri; desain dan pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan produk listrik
atau elektronik; desain dan pengembangan produk multimedia; desain dan pengembangan produk-produk teknik; desain dan
pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan
protesa; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem fotovoltaik; desain dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem komputer; desain dan pengembangan
sistem navigasi; desain dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan sistem output data; desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem
penyimpanan data; desain dan pengembangan sistem tampilan data; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi;
desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain dan
pengembangan sistem untuk pembangkit energi regeneratif; desain dan pengembangan teknologi baru untuk orang lain;
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain dan pengembangan teknologi medis; desain dan
pengujian produk baru; desain dan pengujian untuk pengembangan produk baru; desain dan penulisan perangkat lunak
komputer; desain dan penyewaan perangkat lunak; desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain dan perkembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; desain database komputer; desain dekorasi interior;
desain dekorasi interior untuk toko; desain dengan bantuan komputer; desain dengan bantuan komputer untuk operasi
manufaktur; desain efek khusus; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual
reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual; desain eksterior bangunan; desain
firmware komputer; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer;
desain halaman internet; desain halaman web; desain homepage; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage
dan halaman web; desain homepage dan situs web; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain
ilustrasi grafis; desain industri; desain industri berbantuan komputer; desain industri dan seni grafis; desain interior; desain
interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; desain interior
untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain jam tangan; desain jaringan komputer; desain jaringan komputer untuk orang
lain; desain kartu bisnis; desain karya seni; desain kemasan; desain khusus dan rekayasa sistem teleponi, sistem televisi
kabel dan serat optik; desain komponen mekanis; desain komponen mekanis dan mikromekanis; desain komponen optik;
desain komponen optik dan mikrooptik; desain komputer; desain mainan; desain materi publisitas; desain merek; desain
mesin, peralatan, dan instrumen; desain otomotif; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki dan tutup kepala; desain
pencahayaan lanskap; desain pencahayaan teater; desain peralatan dan mesin untuk keperluan pengisian; desain peralatan
telekomunikasi; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; desain
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat keras komputer; desain perangkat keras komputer yang
disesuaikan; desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal komputer; desain perangkat lunak aplikasi,
membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak basis data komputer;
desain perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
terminal swalayan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk
pengolah kata; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer, firmware komputer,
perangkat keras komputer, dan sistem komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data dan data besar; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain perangkat
lunak pemrosesan gambar; desain perangkat lunak pengolah gambar; desain perangkat lunak permainan komputer; desain
perangkat lunak sistem operasi; desain perangkat lunak smartphone; desain perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin
cetak; desain perangkat lunak video game; desain perhiasan; desain peripheral komputer; desain personal digital assistants,
alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain pesawat; desain portal web; desain
produk; desain produk baru; desain produk industri; desain produk konsumen; desain produk teknik; desain program
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komputer; desain program komputer dan perangkat lunak yang berkaitan dengan pesawat terbang; desain program untuk
pemrosesan data; desain protesa; desain seni grafis; desain seni industri; desain seni komersial; desain sepeda; desain set
film; desain set teater; desain set untuk program televisi; desain sirkuit terpadu; desain sistem komputer; desain sistem
komputer, pemrograman sistem komputer dan konsultasi sistem komputer; desain sistem pemrosesan data; desain sistem
pencahayaan; desain sistem penyimpanan data; desain situs komputer; desain situs web; desain situs web untuk tujuan
periklanan; desain survei geologi; desain survei ladang minyak; desain survei tanah; desain teknik; desain teknik berbantuan
komputer; desain teknis; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas; desain teknis dan perencanaan instalasi
pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain teknis dan perencanaan jaringan telekomunikasi; desain teknis dan
perencanaan pabrik pemurnian air; desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik; desain teknis dan perencanaan
peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pipa untuk gas, air dan air limbah; desain teknis dan perencanaan
sistem pembuangan limbah; desain telepon; desain telepon seluler; desain topi; desain tutup kepala; desain visual; desain
web; desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; desain, instalasi,
pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan perangkat lunak
komputer untuk mengolah data; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang menampilkan blog dan publikasi
yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang mata uang virtual, aset digital dan
blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain,
pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer
elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; desain, pembuatan, dan pemrograman halaman web; desain, pembuatan,
hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk
orang lain; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemeliharaan, penyewaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, pemrograman, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan
badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; desain, pengembangan
dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; desain, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak telekomunikasi; desain, pengembangan dan penyediaan sistem pengujian, sistem pemodelan
dan sistem dan layanan simulasi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk dan berdasarkan teknologi buku
besar terdistribusi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting dengan aman,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang berkaitan dengan orang, akun, dan
perangkat untuk tujuan keamanan; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi
di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi
yang melibatkan mata uang bitcoin; 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; desain, pengembangan, dan implementasi solusi perangkat lunak untuk keamanan mata uang
digital; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, implementasi, analisis,
integrasi, pemantauan kinerja, pencadangan, pemulihan, diagnosa, pengujian dan pengelolaan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; desain, pengembangan,
instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses; desain,
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain, pengembangan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan kontrol proses; desain, pengujian,
teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan,
perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan keamanan jaringan; desain, peningkatan,
dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, penyebaran, dan pengelolaan jaringan komputer nirkabel untuk orang lain;
desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
computer; diagnosis masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan perangkat lunak; diagnosis masalah perangkat
lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan gambar; disain furnitur; disain
perangkat keras; disain rumah; duplikasi perangkat lunak game komputer; duplikasi perangkat lunak komputer; duplikasi
program komputer; duplikasi program komputer menjadi program perlindungan perangkat lunak dan program keamanan;
eksplorasi arkeologis; eksplorasi bawah laut; eksplorasi dan penelitian arkeologis; eksplorasi gas; eksplorasi geofisika untuk
industri gas; eksplorasi geofisika untuk industri minyak; eksplorasi geofisika untuk industri minyak, gas, dan pertambangan;
eksplorasi geofisika untuk industri pertambangan; eksplorasi geologis; eksplorasi ladang minyak; eksplorasi mineral;
eksplorasi minyak bumi; eksplorasi minyak dan gas; ekstraksi dan pengambilan informasi serta penggalian data melalui
jaringan komputer global; enkripsi data dan layanan decoding; enkripsi, dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan, dan data;
enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku
besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; estimasi dan penelitian geologi; evaluasi analisis kimia; evaluasi dan
pengujian real estat untuk keberadaan bahan berbahaya; evaluasi desain produk; evaluasi hasil dari tes kontrol kualitas yang
dilakukan pada barang dan jasa; evaluasi kualitas bulu [bulu]; evaluasi kualitas kayu tegakan; evaluasi kualitas produk;
evaluasi kualitas produk tekstil dan serat; evaluasi kualitas serat alpaka; evaluasi kualitas wol; evaluasi pengembangan
produk; evaluasi produk farmasi; evaluasi sintesis kimia; fotogrametri; gambar teknik; gradasi kayu; helpdesk dan jasa-jasa
dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem
otomasi.; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting
aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting
cloud untuk database elektronik; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting
fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk
melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman web khusus; hosting hiburan
multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas
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tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting konten
pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat
database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak dan database untuk digunakan dalam industri
otomotif; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) dalam kaitannya dengan industri otomotif; hosting perangkat lunak untuk digunakan
dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting platform
interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan,
komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web;
hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di Internet untuk menyimpan foto digital; hosting ruang memori
elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan);
hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting ruang memori untuk situs web;
hosting server; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; hosting situs web
di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs web orang lain;
hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk orang lain yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik;
hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting situs web yang berhubungan dengan
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi;
hosting weblog [blog]; implementasi program komputer di jaringan; informasi meteorologi; informasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
teknologi informasi; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mengelola,
mengoperasikan, memantau, memecahkan masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola penyimpanan
jaringan, dan untuk menyebarkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; infrastruktur sebagai layanan
(IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; inspeksi
barang untuk kontrol kualitas; inspeksi dan pengujian minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan
silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; inspeksi kendaraan bermotor untuk kelaikan jalan; inspeksi
ladang minyak; inspeksi rumah dan survei untuk memverifikasi kondisi properti; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi
perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer;
instalasi program komputer; instalasi, modifikasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer, termasuk melalui
jaringan komputer global; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat
lunak komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer;
integrasi sistem dan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
analisa komputer; jasa analisis dan pengujian di bidang eksploitasi minyak; jasa analisis dan pengujian di bidang eksplorasi
minyak; jasa analisis dan pengujian untuk industri minyak; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan peralatan teknik
listrik; jasa analisis industri dan penelitian; jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga orang
lain; jasa analisis untuk eksplorasi ladang minyak; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk
desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur
untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel;
jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang berkaitan
dengan pengembangan lahan; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik
dan gas alam; jasa desain; jasa desain arsitektur di bidang lalu lintas dan transportasi; jasa desain baju; jasa desain dan
desain peta; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi
yang berkaitan dengannya; jasa desain dan perencanaan yang berkaitan dengan peralatan telekomunikasi; jasa desain di
bidang pembuatan kapal angkatan laut; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa
desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real estate
untuk dijual; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan
perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa desain lapangan golf; jasa desain merek; jasa desain multimedia; jasa desain
ritel; jasa desain teknik industri; jasa desain teknik sipil yang berkaitan dengan irigasi air; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan instalasi pasokan air; jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pemanas; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan pembangkit listrik; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin; jasa desain teknis
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi dan instalasi; jasa desain untuk pengemasan; jasa desain yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa desain yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; jasa desain, riset,
pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa device-as-aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer,
perangkat keras computer, perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer, bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan
yang dihubungkan ke komputer; jasa dukungan teknis untuk sistem robot bedah; jasa dukungan teknis, diagnosa dan
pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa dukungan teknis,
yaitu pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan,
pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon;
jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk
interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area
lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa eksplorasi dan penelusuran (pencarian) minyak dan gas; jasa eksplorasi di
bidang industri gas; jasa eksplorasi di bidang industri minyak; jasa eksplorasi di bidang industri minyak, gas dan
pertambangan; jasa eksplorasi di bidang industri pertambangan; jasa eksplorasi pertambangan; jasa evaluasi dan pengujian;
jasa hosting situs web; 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 ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu,
analisa dan penelitian industri; jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu, penelitian, desain dan pengembangan solusi teknis
untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa informasi online, yaitu, menyediakan
database komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa informasi, pemberian nasehat dan
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konsultasi yang berkaitan dengan desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi,
papan sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa inspeksi bangunan dan struktural [teknik, penilaian kualitas, dan
layanan survei]; jasa inspeksi struktural bawah laut; jasa inspeksi untuk kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli
atau menjual kendaraan mereka; jasa juru gambar dalam sifat gambar teknis; jasa kartografi dan pemetaan; jasa keamanan
komputer (perancangan dan pengembangan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer,
pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa perbaikan dan pemeliharaan, percobaan dan penilaian risiko terhadap
jaringan komputer); jasa kloning biologis; jasa komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu
manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online
untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama
pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi;
jasa 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 komputer,
yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan
komputer; jasa komputer, yaitu, penyediaan antarmuka perangkat lunak yang tersedia melalui suatu jaringan untuk
membentuk layanan informasi secara daring (online) terpersonalisasi; jasa konsultasi dalam bidang perangkat keras
komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa konsultasi dalam bidang solusi teknis untuk
meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer;
jasa konsultasi dan nasihat yang berhubungan dengan lubrikasi dan pemeliharaan mesin (machinery) dan mesin (engines);
jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi informasi; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa konsultasi di
bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak; jasa
konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa
konsultasi di bidang rekayasa genetika; jasa konsultasi di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; jasa konsultasi di
bidang teknologi DNA rekombinan; jasa konsultasi di bidang toksikologi genetik; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa
konsultasi mengenai pengembangan dan riset kecerdasan buatan; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer;
jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi teknis yang
berkaitan dengan sistem informasi; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa
konsultasi untuk pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
penelitian di bidang perlindungan lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; jasa konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan karbon
pertanian dan gas rumah kaca lainnya; jasa kontrol kualitas; jasa kriptografi; jasa laboratorium; jasa laboratorium kimia dan
biologi; jasa laboratorium penelitian biologi; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; 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 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 layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk
mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan
perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman; 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 komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa manajemen komputer,
yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa
membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya; jasa menggambar rancangan bangunan; jasa menggambar teknik sipil; jasa mengkodekan dokumen identitas; jasa
on-line yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan
komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan; jasa pemantauan lingkungan; jasa pembuatan konten digital
pembuatan animasi digital untuk film, video dan program komputer; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa
pemeliharaan perangkat lunak; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan;
jasa pendukung teknis, yaitu, administrasi teknis atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam
bentuk mendiagnosa masalah server; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk
mendiagnosa masalah perangkat keras komputer semua berhubungan dengan perangkat keras untuk mengakses dan
transmisi data dan konten di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah
perangkat lunak komputer dalam bidang komputasi awan; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan
aplikasi basis data; jasa penelitian dan desain; jasa penelitian dan desain teknik di bidang teknologi pengeboran; jasa
penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan; jasa
penelitian dan pengembangan di bidang antibodi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bakteriologi; jasa penelitian
dan pengembangan di bidang biokimia; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang fisika; jasa penelitian dan pengembangan di bidang imunohistologi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang imunologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kimia; jasa penelitian dan pengembangan
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di bidang kosmetik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
mikroorganisme dan sel; jasa penelitian dan pengembangan di bidang persiapan diagnostik; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang persiapan medis; jasa penelitian dan pengembangan di bidang sediaan farmasi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang sitologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang suplemen gizi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang teknik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknologi antibodi; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa
penelitian dan pengembangan untuk industri farmasi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan ban mobil; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan obat-obatan;
jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengukuran dan pengaturan teknologi; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan perangkat keras komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pupuk; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan sel surya dan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin dan
obat-obatan; jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
jasa penelitian teknik kimia; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan program komputer; jasa
penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komunikasi; jasa penelitian, desain dan pengembangan
yang berkaitan dengan sistem pemrosesan data; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi
aplikasi perangkat lunak; jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan komputer; jasa penelitian,
desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komputer; jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi
di bidang teknik; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penelitian, pengujian dan analisis industri; jasa penelitian, teknik,
dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi; jasa pengembangan
dan pengujian di bidang teknik; jasa pengembangan industri; jasa pengujian dan inspeksi lingkungan; jasa pengujian dan
penelitian di bidang listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang pencegahan polusi; jasa pengujian kontrol kualitas untuk
mesin industri; jasa pengujian kontrol kualitas untuk mesin pertanian; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan
hortikultura; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan kehutanan; jasa pengujian lingkungan untuk mendeteksi
kontaminan dalam air; jasa pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa pengujian teknis untuk mesin, peralatan, dan
instrumen; jasa pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya
dengan pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan
mesin, peralatan dan instrumen; jasa pengukuran dan pengujian teknis; jasa penyebaran dan pendukung operasional, yaitu,
jasa desain, instalasi dan konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan pelatihan atas solusi teknis untuk
meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; 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 layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa 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 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 melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online;
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; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan mesin
pencari; 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 komputasi berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi
terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat
diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi
media terenkripsi atau paling tidak yang aman; 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 piranti lunak yang tidak dapat diunduh
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secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan platform digital secara
daring untuk iklan dan penjualan; 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 penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan informasi piranti keras
atau piranti lunak komputer secara online; jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data
elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa perancangan dan
persiapan database untuk orang lain untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi biologis;
jasa perancangan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan untuk data drive disk keras, drive dalam keadaan solid
dan alat penyimpanan komputer; jasa perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memuat perangkat lunak untuk
mengendalikan peralatan komunikasi audio dan video, peralatan konferensi, peralatan kolaborasi, dan untuk mengendalikan
komunikasi atau aplikasi perangkat lunak operasional lainnya yang terkait dengan peralatan tersebut; jasa perangkat lunak
sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk digunakan pada bidang
perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan, penentuan posisi
komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif pembedahan
ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk
melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi; jasa perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada
program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak
sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak
bergerak; 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 perawatan perangkat lunak; jasa perencanaan dan tata letak bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata
letak bangunan pabrik; jasa perencanaan dan tata letak desain untuk lingkungan kamar bersih; jasa perencanaan dan tata
letak fasilitas produksi; jasa perencanaan dan tata letak komunitas perumahan; jasa perencanaan teknik; jasa platform
sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan
penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa rekayasa; jasa
rekayasa genetika yang berkaitan dengan pabrik; jasa rekayasa lapangan untuk industri pertambangan; jasa rekayasa
perangkat lunak untuk program pemrosesan data; jasa sertifikasi jaringan; jasa sertifikasi produk; jasa sertifikasi produk
[kendali mutu]; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman [kontrol kualitas];
jasa sertifikasi sistem manajemen; jasa survei dan rekayasa; jasa survei hak atas tanah; jasa survei, eksplorasi, inspeksi dan
penelitian di bidang geologis dan oseanografi; jasa teknik di bidang motif tenaga; jasa teknik di bidang teknologi bangunan;
jasa teknik di bidang teknologi energi; jasa teknik di bidang teknologi komunikasi; jasa teknik di bidang teknologi lingkungan;
jasa teknik konstruksi [desain konstruksi]; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa teknik konstruksi [studi proyek
teknis di bidang konstruksi]; jasa teknik lingkungan; jasa teknik mesin dan teknik listrik; jasa teknik untuk industri gas; jasa
teknik yang berkaitan dengan sistem pasokan energi; jasa teknik yang berkaitan dengan transportasi gas dan sistem pasokan;
jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web
milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan
dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile
dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan,
yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk
dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang
terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasajasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras
dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen,
yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas,
pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang
perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung
ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan
membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang
terhubung ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi;
jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan
teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas
online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi, mendapatkan feedback dari teman
sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial
intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan
dan pemasaran; jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan
(screening) ialah pengujian plasma darah manusia untuk keamanan dan kwalitas; jasa-jasa laboratorium ilmu pengetahuan
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mengenai plasma darah manusia; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer
dan penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian 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 obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasajasa pemrograman komputer; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkatperangkat 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; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; jasa-jasa penelitian
(survey) gas; jasa-jasa penelitian dan pengembangan termasuk ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, pharmasi dan jasa-jasa
penelitian dan pengembangan hasil-hasil darah; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa pengelolaan proyekproyek penelitian ilmu pengetahuan; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk
pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi 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; jasa-jasa penyebaran informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut
diatas melalui jaringan komputer global; jasa-jasa penyediaan jasa-jasa penelitian dan fasilitas-fasilitas penyediaan hasil-hasil
penelitian, informasi dan hasil-hasil akhirnya; jasa-jasa penyediaan studi-studi teknikal; jasa-jasa perancangan dan
pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol
kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk
memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait
dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna;
jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi
pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca
dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih
perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan
kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi
dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas
medis, dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan
kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasajasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan
perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh
untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus
komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; jasa/layanan desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di
bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink;
jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet
dan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); jasa/layanan platform
sebagai suatu layanan (PaaS); kadar batu mulia; kadar koin; kalibrasi (pengukuran); kalibrasi [pengukuran]; kalibrasi alat
pengukur; kalibrasi alat ukur; kalibrasi detektor; kalibrasi instrumen; kalibrasi mesin; kalibrasi peralatan analitik; kalibrasi
peralatan elektronik; kalibrasi peralatan laboratorium; kalibrasi peralatan medis; kalibrasi peralatan pengujian; kalibrasi
perangkat lunak komputer; kalibrasi pipet; kalibrasi sensor; keahlian geologi; keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI;
kerekayasaan; klasifikasi mineral; kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi program komputer; kompilasi, analisis dan
penyediaan informasi yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; kompresi data untuk penyimpanan
elektronik; kompresi digital data komputer; komputasi awan; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk
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digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin yang terukur, analisa data dan pengembangan jaringan
saraf dalam; komputasi awan/cloud computing dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam mengamankan data yang
berada di lingkungan komputasi awan; komputasi cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen
database dan gudang data; komputerisasi layanan pemesanan online yang menampilkan distribusi eceran dan [grosir]
berbagai barang-barang konsumen; konfigurasi jaringan komputer; konfigurasi jaringan komputer menggunakan perangkat
lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat lunak komputer;
konfigurasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang transaksi mata uang virtual;
konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konstruksi
dan pemeliharaan situs web; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultan desain jaringan situs; konsultasi IT di bidang
manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen;
konsultasi IT dalam bentuk konsultasi di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi
mengenai aspek IT dalam proses bisnis; konsultasi IT di bidang layanan dan pengoperasian utilitas industri; konsultasi IT di
bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi IT di bidang penyatuan IT dan infrastruktur hiper penyatuan IT; konsultasi IT
di bidang penyatuan sistem IT; konsultasi arsitektur; konsultasi bidang desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
konsultasi dalam bidang IT dan transformasi aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi,
pengujian, optimisasi, pengoperasian dan manajemen proyek komputer; konsultasi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan
jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; konsultasi dalam
desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi dan saran
dalam desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi dekorasi interior; konsultasi
desain; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi di bidang
analisis sistem komputer; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang astronomi;
konsultasi di bidang bakteriologi; konsultasi di bidang biokimia; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang bioteknologi;
konsultasi di bidang desain arsitektur; konsultasi di bidang desain fashion; konsultasi di bidang desain perangkat lunak
komputer; konsultasi di bidang desain teknologi; konsultasi di bidang efisiensi energi; konsultasi di bidang farmakologi;
konsultasi di bidang fisika; konsultasi di bidang integrasi sistem komputer; konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi
awan; konsultasi di bidang keamanan komputer; konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang kimia pertanian; konsultasi di
bidang komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur
jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer
dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang otomatisasi kantor dan tempat
kerja; konsultasi di bidang pemrograman dan pengembangan portal e-bisnis; konsultasi di bidang pemrograman komputer;
konsultasi di bidang penelitian bakteriologis; konsultasi di bidang penelitian farmasi; konsultasi di bidang penelitian ilmiah;
konsultasi di bidang penelitian ilmiah dan industri; konsultasi di bidang penelitian industri; konsultasi di bidang penelitian
teknologi; konsultasi di bidang penghematan energi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan
komputer di bidang bedah ortopedi, konsultasi di bidang desain kamar pembedahan untuk bedah ortopedi, serta ruang operasi
dan optimalisasi proses pembedahan untuk bedah ortopedi; konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan
peralatan konferensi video; konsultasi di bidang perangkat lunak keamanan; konsultasi di bidang teknik telekomunikasi;
konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan analisa himpunan/kumpulan
data yang besar; konsultasi di dalam bidang sistem pengembangan keamanan dan
perencanaan kontingensi untuk sistem informasi; konsultasi jaminan kualitas; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan
data dan keamanan komputer; konsultasi keamanan internet; konsultasi keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer
dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi komputasi awan; konsultasi komputer di bidang keamanan data komputer;
konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait
dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk para penemu di
bidang telekomunikasi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biocybernetics; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biokimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
biologi molekuler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang bioteknologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang cybernetics medis; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika
terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisiologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu
di bidang ilmu buatan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang ilmu komputer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu material;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang nanoteknologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sains;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik biomedis; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik biomolekuler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik industri; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik mesin; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik molekuler; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik optik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik
polimer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi penyusunan konstruksi; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi;
konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi perlindungan lingkungan, termasuk lingkungan pusat perbelanjaan; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan keamanan komputer; konsultasi teknik; konsultasi teknis dalam teknik kedirgantaraan;
konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual; konsultasi teknis dan manajemen teknis di bidang jaringan komputer; konsultasi teknis di
bidang deteksi polusi; konsultasi teknis di bidang ilmu lingkungan; konsultasi teknis di bidang pengembangan perangkat lunak
aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan

Halaman 526 dari 605

fungsionalitas hyperlink; konsultasi teknis di bidang penghematan energi dan efisiensi energi; konsultasi teknis di bidang teknik
lingkungan; konsultasi teknis di bidang teknik ringan; konsultasi teknis di bidang teknologi pemrosesan semikonduktor;
konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknis yang berkaitan
dengan desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan layanan penelitian di bidang
makanan dan suplemen makanan; konsultasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi teknis yang
berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi dalam bidang seleksi,
implementasi dan penggunaan piranti lunak komputer; konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer
dan jaringan transmisi data; konsultasi teknologi di bidang geologi; konsultasi teknologi di bidang pembangkit energi alternatif;
konsultasi teknologi di bidang produksi dan penggunaan energi; konsultasi teknologi di bidang teknik kedirgantaraan;
konsultasi teknologi di bidang teknologi pemrosesan semikonduktor; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan
komunikasi piranti keras dan piranti lunak; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi
teknologi melalui meja pelayanan atau meja pelayanan bantuan untuk infrastruktur teknologi informasi [TI]; konsultasi
teknologi telekomunikasi; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan
periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi terkait dengan desain halaman web; konsultasi terkait dengan pembaruan
perangkat lunak komputer; konsultasi terkait dengan peralatan dan perlengkapan elektrik dan elektronik serta barang-barang
audiovisual; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan desain halaman muka dan halaman Internet; konsultasi
yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis dan ilmiah;
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet; konsultasi yang
berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pemulihan data komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang terapi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian
dan pengembangan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang farmakogenetika; konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan
produk; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan
pengujian laboratorium; konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; konsultasi yang
berkaitan dengan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan survei geologi; konten digital penyimpanan
elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; kontrol kualitas; kontrol kualitas barang; kontrol kualitas barang dan jasa;
kontrol kualitas layanan; konversi data dari fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik]; konversi data dokumen dari satu format
komputer ke format lainnya; konversi data informasi elektronik; konversi data program dan data komputer (konversi tidak
berwujud); konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi gambar dari fisik ke media elektronik;
konversi kode komputer untuk orang lain; konversi lintas platform dari konten digital ke bentuk lain dari konten digital; konversi
program komputer dan data, selain konversi fisik; konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras
komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan akreditasi [sertifikasi
kompetensi dan kualitas] di bidang industri makanan dan minuman; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di
bidang keahlian organisasi atau seseorang; layanan akreditasi berkualitas; layanan amal, yaitu, mengatur sumbangan
komputer dan peripheral komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan; layanan analisis dan penelitian
ilmiah dan industri; layanan analisis darah untuk tujuan penelitian ilmiah; layanan analisis, penelitian, perancangan dan
pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian sumur minyak; layanan arsitektur; layanan
arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah; layanan arsitektur, teknik dan lingkungan;
layanan backup data elektronik; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi
file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh
file elektronik; layanan berbagi waktu komputer; layanan berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan
teknologi; layanan cadangan data dan layanan restorasi data; layanan cadangan komputer jarak jauh; layanan cadangan
untuk data hard drive komputer; layanan dalam bentuk pembaruan dan peningkatan perangkat keras, perangkat lunak,
peralatan konferensi video; layanan dekorasi interior; layanan desain bangunan; layanan desain bangunan dan infrastruktur;
layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan
dengan proyek pembangunan; layanan desain dekorasi interior; layanan desain teknik; layanan desain yang berkaitan dengan
bangunan dan infrastruktur; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan desain,
pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan diagnostik
komputer; layanan dukungan dan konsultasi untuk mengembangkan sistem, database dan aplikasi komputer; layanan
dukungan dan pemeliharaan untuk perangkat lunak komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk
untuk infrastruktur IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan
dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis
dan web; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer dan
teknologi informasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan dukungan
teknis, mendiagnosa dan memecahkan masalah mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer,
serta jasa memperbaiki komputer; layanan dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah
perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk
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memantau, administrasi, dan manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; layanan dukungan
teknis, yaitu, layanan penggunaan komputer pada saat yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan jaringan; layanan
dukungan teknis, yaitu, pelacakan, pelaporan, dan pemantauan kinerja perangkat keras, peralatan dan perangkat lunak
konferensi video; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalahmasalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam sifat
diagnosis perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah
dengan piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur
komputasi virtual; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada
konsumen melalui hotline pendukung; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan eksplorasi dan
pencarian minyak dan gas; layanan eksplorasi untuk menemukan minyak dan gas; layanan enkripsi data; layanan enkripsi
data dan dekripsi data; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak blockchain dan protokol peer-topeer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan hosting infrastruktur komputer,
yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan
atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan
dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk
mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan ilmiah dan teknologi; layanan
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu
penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan ilmiah yang
berkaitan dengan isolasi dan budidaya jaringan dan sel manusia; layanan ilustrator; layanan instalasi piranti lunak,
pemeliharaan dan pembaruan; layanan integrasi sistem; layanan integrasi sistem komputer; layanan jaringan komputer;
layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan kartografi;
layanan keamanan data; layanan keamanan komputer (desain dan pengembangan piranti keras, piranti lunak, dan sistem
komputer yang aman); layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan kimia;
layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer dalam
bentuk penyediaan halaman (pages) online yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang
ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya (virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented
reality); layanan komputer dalam bentuk profil pribadi dan grup/kelompok elektronik yang disesuaikan atau halaman web
(webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video, gambar,
teks, konten, dan data; layanan komputer dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi; layanan
komputer dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi
pribadi dan keuangan; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan komputer yaitu layanan
dukungan komputer/ layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/
layanan pengawasan sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang bersifat Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak
untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan 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 yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya
perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan
komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; 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, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan
cloud computing umum dan swasta; layanan komputer, yaitu, layanan manajemen lab uji virtual
dalam bentuk menciptakan suatu duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan dalam suatu jaringan terisolasi untuk
keperluan pengujian bagi pihak lain; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; 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 komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat
untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, manajemen
penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain;
layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya
berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas virtual; layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan tantangan,
memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual,
terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audiovisual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan
terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online
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untuk penjualan dan pembelian 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 komputer, yaitu, meneliti,
mengembangkan, merancang, mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; layanan
komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan
media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan
komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;;
layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya penyimpanan elektronik
pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan cloud terdesentralisasi open
source; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end
dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem
penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan
komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan
mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual
dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak
lain; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konfigurasi jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam bidang arsitektur
datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan teknologi Internet;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman,
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan integrasi sistem
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan 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 perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan konsultasi dan konsultasi
teknologi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan nasehat
teknologi; layanan konsultasi dan penelitian di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; layanan konsultasi dan
pengembangan piranti lunak teknologi bisnis; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan
piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang komputasi awan; layanan
konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; layanan konsultasi di bidang pemeliharaan keamanan
dan integritas basis data; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak;
layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi di bidang pengujian pengoperasian dan
fungsionalitas komputer, jaringan komputer dan piranti lunak komputer; layanan konsultasi di bidang piranti lunak sebagai
suatu layanan; layanan konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi komputer di
bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan konsultasi komputer, yaitu, advis untuk desain, seleksi, dan penggunaan
sistem dan piranti keras komputer; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan
proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknik di
bidang arsitektur datacenter; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud umum
dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi teknis di dalam bidang
infrastruktur cloud; 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;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian terapi gen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengujian material;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan desain agen
perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian dan karbon tanah, emisi karbon dan masalah lingkungan;
layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer,
perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer
untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
terkait dengan layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan konsultasi,
pemberian nasihat dan dukungan teknis perangkat lunak komputer dalam bentuk pemecahan masalah dari masalah
perangkat lunak, termasuk bantuan on-line, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan kontrol kualitas air; layanan
kontrol kualitas untuk keperluan sertifikasi; layanan kontrol kualitas untuk mensertifikasi kualitas produk; layanan laboratorium;
layanan laboratorium analitik; layanan laboratorium biologi; layanan laboratorium ilmiah; layanan laboratorium kimia; layanan
laboratorium penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium penelitian medis; layanan
laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan laboratorium pengukuran dan
pengujian teknis; layanan migrasi data; layanan otentikasi; layanan otentikasi dan sertifikasi berlian; layanan otentikasi, yaitu,
menyediakan layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
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penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer; layanan pemantauan elektronik untuk analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi
data; layanan pemantauan elektronik untuk layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal;
layanan pemantauan keamanan elektronik dalam sifat pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan data; layanan
pemantauan lingkungan; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain
jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan
pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
pemetaan; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; layanan
pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan
permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data; layanan
pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang
manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan dengan aplikasi multimedia dan
interaktif; layanan pemulihan bencana untuk sistem komputer dan sistem komunikasi data; layanan pencitraan digital
[digitalisasi dan pemindaian gambar]; layanan pendeteksi radon; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis
atau komputer; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; layanan penelitian dan
pengembangan di bidang sistem ekspresi gen; layanan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin; layanan
penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi, mikroorganisme, dan sel;
layanan penelitian farmakologis; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan penelitian
mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian teknis; layanan
penelitian untuk pengembangan produk baru; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma;
layanan penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan antarmuka jaringan; layanan penelitian, pengujian dan
analisis ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan penelitian, pengujian, evaluasi
dan desain teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan penemuan obat; layanan pengeboran,
penyelesaian, produksi dan pengujian minyak dan gas; layanan pengembangan database; layanan pengembangan di bidang
perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi yang berkaitan dengannya; layanan pengembangan permainan (game)
multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan penggalian data; layanan pengujian beban
situs web; layanan pengujian berbantuan komputer; layanan pengujian dan penelitian di bidang teknik sipil; layanan pengujian
dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; layanan pengujian diagnostik berbantuan komputer;
layanan pengujian kegunaan situs web; layanan pengujian teknis; layanan pengujian untuk barang dan jasa yang
diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan situs konstruksi; layanan pengujian untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan dengan sistem alarm dan pemantauan; layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas dan
standar; layanan pengujian untuk sistem alarm dan pemantauan; layanan pengujian yang berkaitan dengan mesin, peralatan,
dan instrumen; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi, kosmetik dan bahan makanan; layanan
pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; layanan pengukuran teknis; layanan
penilaian lingkungan; layanan penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor, penggunaan pompa
sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta industri; layanan penyedia hosting awan yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyediaan informasi
online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti
lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi
video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk
video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; layanan penyediaan penggunaan sementara
peranti lunak perintah suara secara online yang tidak dapat diunduh ; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dan transmisi data; layanan penyediaan penggunaan sementara
piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memudahkan pengunggahan, posting, memperlihatkan,
menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar, video dan karya audio visual; layanan penyediaan pengukuran dan
pengendalian industri; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti
lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola,
mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; 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; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak
untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan
kalender; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan
dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan penyediaan piranti lunak
yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang
didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan
elektronik; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan
basis data, gambar, dan data elektronik lainnya; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; layanan
perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan
layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak
online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform
sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan
perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan
(PAAS) untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan
menganalisis infeksi data dan informasi penyakit; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud,
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang
pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit
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menular; layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan perangkat lunak yang tidak
bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas
kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; layanan perencanaan dan desain semua yang berkaitan dengan
jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer, dan internet; layanan perlindungan virus komputer;
layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan menetapkan
identitas digital untuk produk fisik; layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring,
alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan rekayasa genetika;
layanan sintesis oligonukleotida; layanan survei; layanan teknologi dan penelitian serta desain yang berkaitan dengannya;
layanan teknologi informasi; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal
dan konsultasi teknis); layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan telematik kendaraan yaitu, menyediakan layanan
diagnostik otomotif; layanan untuk game platform; layananan cloud dan hosting infrastruktur komputer; layananan dukungan
teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan
dan pemberitahuan; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; logging dengan baik; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek
arsitektur; manajemen proyek komputer di bidang pemrosesan data elektronik [EDP]; manajemen proyek konstruksi
[penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan
perencanaan konstruksi]; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; manajemen,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure
hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan; melakukan analisis kimia; melakukan
evaluasi awal di bidang obat-obatan baru; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi magnetik untuk industri
perminyakan; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan
pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi; melakukan pengambilan sampel dan layanan
analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah;
melakukan studi kelayakan teknik; melakukan studi kelayakan teknis; melakukan studi proyek teknis; melakukan studi proyek
teknis untuk proyek konstruksi; melakukan survei geologi; melakukan survei geologi dan/atau tanah; melakukan survei teknik;
melakukan tes kontrol kualitas; melakukan tes kontrol kualitas pada barang dan jasa; melakukan uji klinis di bidang penyakit
kardiovaskular; melakukan uji klinis di bidang terapi akupunktur; melakukan uji klinis untuk obat-obatan; melakukan uji klinis
untuk orang lain [penelitian ilmiah]; membangun dan memelihara situs web; membangun manajemen proyek [penyusunan
konstruksi, desain dan perencanaan]; memberikan informasi cuaca; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran hewan; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui
jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di
bidang desain interior melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang desain produk; memberikan informasi di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang pengembangan produk; memberikan informasi ilmiah di bidang pemanasan global; memberikan informasi
ilmiah di bidang perubahan iklim; memberikan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim dan pemanasan global; memberikan
informasi kondisi cuaca yang memengaruhi kondisi ski dan penutupan jalan; memberikan informasi mengenai penelitian dan
studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; memberikan informasi mengenai topografi; memberikan
informasi meteorologi; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi
penelitian ilmiah dan hasil dari database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi peta ke terminal selular;
memberikan informasi teknis tentang komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer; memberikan informasi
teknologi tentang inovasi ramah lingkungan dan ramah lingkungan; memberikan informasi tentang analisis industri dan
layanan penelitian; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem dan jaringan; memberikan informasi tentang hasil uji klinis untuk obatobatan; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui
situs web; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; memberikan informasi tentang
sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui
situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi
tentang teknologi komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan bioteknologi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penelitian teknologi; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
jaminan kualitas dalam industri konstruksi; memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memberikan
jaminan kualitas di industri makanan; memberikan konsultasi di bidang teknologi buku besar terdistribusi; memberikan saran
teknis di bidang penelitian ilmiah dan industri; memberikan saran teknis terkait langkah-langkah penghematan energi;
memberikan saran teknis yang berkaitan dengan komputer; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan
memelihara halaman web khusus; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web di bidang mata
uang virtual; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler;
membuat dan memelihara weblog untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang
lain [layanan teknologi informasi]; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; membuka kunci ponsel;
memeriksa bangunan untuk keberadaan cetakan; memeriksa makanan untuk keperluan sertifikasi kualitas halalnya;
memperbarui beranda untuk orang lain; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer; memperbarui dan
memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui grafik kelautan; memperbarui halaman Internet; memperbarui halaman
rumah untuk jaringan komputer; memperbarui perangkat lunak database komputer; memperbarui perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer;
memperbarui perangkat lunak ponsel cerdas; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat
lunak untuk sistem komunikasi; memperbarui program komputer; memperbarui
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situs web; memproduksi atau memelihara situs web; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; mendesain; mendesain pakaian; mendesain, selain untuk keperluan iklan;
menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel atau kabel utilitas bawah tanah; mengambil dokumen publik dalam sifat
layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian teknologi; mengatur desain untuk
perusahaan teater; mengatur sumbangan komputer dan periferal komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian
pendidikan [layanan amal]; mengatur sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis; mengelola situs web untuk orang
lain; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server
semacam itu; mengembangkan program komputer untuk sistem cash register elektronik; mengotentikasi karya seni;
mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal
tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media elektronik; mengukur dan menganalisis emisi gas rumah
kaca; mengukur emisi gas rumah kaca; menimbang barang untuk orang lain; menimbang kendaraan; meningkatkan fungsi
perangkat lunak komputer; menulis dan memperbarui perangkat lunak komputer; menyalin perangkat lunak komputer;
menyalin program komputer; menyediakan alat pengembangan perangkat lunak komputer, yaitu, untuk mengembangkan
aplikasi dan program perangkat lunak komputer yang memanfaatkan identitas digital untuk produk fisik dan data terkait untuk
otentikasi produk, pengambilan data produk, visualisasi data produk, analisis produk, keterlacakan produk, penghitungan
siklus produk, manajemen inventaris produk, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, dan informasi produk;
menyediakan analisis/analitik (analytics) data, laporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran
perawatan kesehatan; menyediakan aplikasi komputer yang tidak dapat diunduh pada jaringan data; menyediakan application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio; menyediakan
chatbots dan program percakapan otomatis lainnya; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat
dicari terkait dengan industri otomotif; menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan data digital secara elektronik;
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas
online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan
data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas tertambah (augmented reality);
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka; menyediakan fasilitas
online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data, audio, video dan konten
audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan fasilitas online yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial dan bisnis, untuk
mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa (multiple) fasilitas online untuk terlibat dalam jejaring sosial,
dan untuk mengelola akun jejaring sosial mereka; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan ilmiah dan teknologi; menyediakan informasi on-line di bidang penelitian teknologi dari basis data komputer
atau Internet; menyediakan informasi online tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; menyediakan informasi peta; menyediakan informasi terkait dengan sains dan teknologi; menyediakan informasi
yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan jasa autentikasi menggunakan
biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi perangkat keras serta
perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak produk terlisensi, dan
pertemuan penggemar; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan
perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer;
menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk
transaksi e-commerce; menyediakan jasa penggunaan sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan
buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan masalah komputer;
menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu kredit dan kartu
debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak; menyediakan
konsultasi teknologi di bidang media sosial; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat pengaturan lingkungan interior
khusus; menyediakan layanan jaminan kualitas; menyediakan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk
mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas
online; menyediakan layanan mesin pencari; menyediakan layanan otentikasi untuk menggunakan teknologi perangkat lunak
berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi
pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan
rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah
(government agencies); menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan
berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen
identifikasi jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan lingkungan komputer virtual melalui
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
menyediakan mesin pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet;
menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui jaringan komunikasi;
menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data di jaringan komputer global; menyediakan penggunaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; menyediakan penggunaan sementara alat
pengembangan perangkat lunak daring yang tidak bisa diunduh; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan
perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk penciptaan antarmuka klien; menyediakan penggunaan sementara alat
pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis
web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten
dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara
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aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat
penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; 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 memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan
autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu
alat 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 menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan streaming
materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menganalisa data media; 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 atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama,
dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan
harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk streaming konten audio dan video pada
perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima
TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; 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 berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman pesan instan,
voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak investasi online yang tidak dapat diunduh; 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 komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi
pemantauan siaran; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk
terjemahan bahasa; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer perusahaan yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
database untuk mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk memungkinkan pemasar
merencanakan mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan selama pemasaran
penjualan dan layanan lingkaran kehidupan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon,
panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan analisis bisnis intelijen
bisnis dan pengumpulan dan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga melalui teknologi manajemen hubungan
pelanggan customer relationship management CRM; 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 mengambil melacak menganalisis menguji
mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data
pelanggan dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem
informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan membangun dan mengelola hubungan pelanggan; 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 penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menyebarkan kampanye pemasaran; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk menyediakan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan basis data online di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data
transaksional menyediakan analisis statistik dan menghasilkan pemberitahuan dan laporan; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan
organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen
hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan
dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis
bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyiapkan faktur;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yaitu platform yang memungkinkan
karyawan penjualan untuk memperbarui melihat dan menerima data yang disimpan dalam basis data komputer perusahaan
secara waktu nyata; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak 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
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dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan secara real time melalui pesan
instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan bisnis terlibat langsung dengan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan proses
pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak 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 waktu nyata
bila diperlukan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
teknologi yang menawarkan kepada pengguna perusahaan sarana untuk terlibat dan berkomunikasi dengan pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menyediakan intelijen
manajemen bisnis terintegrasi secara real time dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber data dan
menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak 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; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penerbitan dan pencetakan; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengolah kata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line
yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon
terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk platform web untuk digunakan dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis
pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi penambangan dari sumber data; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak,
menyimpan dan mentransfer bitcoin; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten
melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengembangkan materi pendidikan online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan
pengendalian (management) kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
mengaktifkan konektivitas internet; menyediakan penggunaan sementara program dan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh online untuk digunakan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan; menyediakan penggunaan sementara
program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan
penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan perangkat lunak application programming
interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data;
menyediakan 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; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat
lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak komputer untuk
percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk manajemen data, yaitu, menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik;
menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data,
analisis data, keterlacakan produk, penghitungan siklus, manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna
dan produk, serta informasi produk; menyediakan perangkat lunak kontrol inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak manajemen inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan
yang tidak dapat diunduh; 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 online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk
memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
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untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna meningkatkan kesehatan
dan kebugaran (wellness) mereka; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk layanan
pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain
dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen
kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan
kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi,
investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain untuk
membentuk jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog kebiasaan
kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; 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 platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan
membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
menyediakan 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; 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 dalam mengumpulkan,
mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan mentransfer mata uang peer-to-peer; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko
perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran 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;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran item/barang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam pertukaran keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan
layanan penyimpanan; 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 dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat
lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat
lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan
perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks,
konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk layanan
pemetaan; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk
memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset)
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil
media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat
dicari; 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 membuat mata uang
virtual terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk membuat token digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan
donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer
komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat
lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat
yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran
berbasis lokal dan lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan
keberadaan/kehadiran online untuk individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten;
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menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan
perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; 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 mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak
pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; 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 menghubungkan komputer ke database
lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna
menghubungi perwakilan pemerintah; 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 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; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens) atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara
terkini; 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 pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; menyediakan perangkat lunak
untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan;
menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk pengumpulan dan
distribusi data; 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 streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat
lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk transfer dana elektronik dan konversi mata uang; 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 pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; 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
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi
melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan perangkat
lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara
menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam komunikasi;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen hubungan
pelanggan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk pengolah kata; 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; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dengan fitur teknologi yang
memungkinkan pertukaran informasi, data, dan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam manajemen
rantai pasokan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak
antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk semua hal di atas; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik; menyediakan platform internet yang
menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi; 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 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 platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler;
menyediakan platform web hosting di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform
pelatihan berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk digunakan dalam bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform
perangkat lunak berbasis web untuk pengelolaan informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet
pendidikan dan platform perangkat lunak berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web
Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular;
menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan,
menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi
penyakit menular; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital
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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 program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan program
komputer; menyediakan program komputer di jaringan data; menyediakan program komputer yang dirancang sesuai
spesifikasi orang lain; menyediakan program komputer, tidak dapat diunduh; menyediakan ruang penyimpanan elektronik
[ruang web] di Internet; menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas
penyimpanan data; menyediakan sistem berbasis web dan portal online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pialang dan konsultan tunjangan karyawan untuk digunakan dalam administrasi tunjangan karyawan;
menyediakan sistem berbasis web dan portal online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pialang dan konsultan tunjangan karyawan untuk digunakan dalam pencatatan pensiun dan manajemen kompensasi
pengangguran; menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; menyediakan situs web untuk menghubungkan
penjual dengan pembeli; menyediakan situs web yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan
displai elektronik; 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;
menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk melaksanakan
dan mengelola program penghargaan insentif karyawan untuk meningkatkan kesehatan karyawan; menyediakan teknologi
buku besar (ledger) yang didistribusikan; menyediakan pencarian melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mereservasi dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran; menyewa, menyewakan, dan menyewakan komputer dan
aparatus pemroses data; menyewakan komputer; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan (game)
komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program permainan
video dan jaringan komputer; merancang mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang
terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang seni grafik; merancang, membuat dan memelihara situs web
perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak komputer
untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; merancang, menyusun, memasang, menghosting,
memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; operasi, desain
dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain
penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; otentikasi berlian; otentikasi koin; otentikasi prangko; peberian
informasi teknis di bidang analisis keamanan jaringan komputer dari pengumpulan data yang besar; pekerjaan kerekayasaan,
persiapan rencana konstruksi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pelaporan cuaca; pemantauan elektronik
atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik atas informasi identifikasi pribadi
untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan elektronik terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi
kecurangan melalui internet; pemantauan erosi dan sedimentasi; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instrumen bedah dengan sistem komputer; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instrumen medis oleh sistem komputer; pemantauan kualitas air; pemantauan proses untuk jaminan kualitas;
pemantauan sinyal telekomunikasi; pemantauan sistem kamera dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer
dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data;
pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemantauan situs komersial dan industri untuk mendeteksi
senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pembaharuan perangkat ringan komputer; pembandingan
produk; pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak berbasis cloud
melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak
komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pemberian informasi di
bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pemberian informasi ilmiah dan teknis; pemberian informasi mengenai
penghematan energi; pemberian informasi mengenai perancangan dekor interior; pemberian informasi teknis di bidang
aplikasi piranti lunak komputer; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs
Internet; pembuatan dan pemeliharaan situs web; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data;
pembuatan halaman rumah untuk jaringan komputer; pembuatan halaman web untuk orang lain; pembuatan indeks informasi,
indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan jaringan komputer global; pembuatan
konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; pembuatan model; pembuatan
perangkat lunak; pembuatan program komputer; pembuatan program kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan,
penyesuaian dan visualisasi terkait; pembuatan program untuk pemrosesan data; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs
web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
lunak komputer; pemecahan masalah masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemecahan masalah yang
sifatnya mendiagnosis masalah dengan elektronik konsumen; pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem
komunikasi; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan
perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak permainan
(game) komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang ecommerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs
komputer; pemeliharaan situs web; pemeriksaan dan pengujian kualitas; pemerosesan informasi dengan menggunakan
kecerdasan buatan; pemetaan; pemindaian gambar [konversi dari fisik ke media elektronik]; peminjaman kalkulator elektronik;
pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman halaman
web; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi;
pemrograman halaman web yang disesuaikan; pemrograman komputer; pemrograman komputer dan desain perangkat lunak
komputer; pemrograman komputer sehubungan dengan pertahanan terhadap virus; pemrograman komputer untuk industri
energi; pemrograman komputer untuk orang lain; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer
untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi; pemrograman komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman
komputer untuk sektor medis; pemrograman peralatan multimedia; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi
dan perhitungan data; pemrograman perangkat lunak komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa elektronik;
pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak
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komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pemrograman perangkat lunak
manajemen energi; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak
permainan komputer; pemrograman perangkat lunak telekomunikasi; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis
data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan
mengelola data; pemrograman perangkat lunak untuk paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan
situs web; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk
orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform
informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk
portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; pemrograman program keamanan Internet; pemrograman program
pengolahan data; pemrograman video game; pemrosesan informasi melalui komputer; pemulihan data komputer; pemulihan
data ponsel cerdas; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat lunak; penambangan data; penampilan produk-produk dan
perancangan secara fungsional dan pengembangannya; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer untuk pihak lain; pencarian geologi; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya;
pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan aplikasinya; penelitian agrokimia; penelitian arkeologi; penelitian
arsitektur; penelitian bakteriologis; penelitian biokimia; penelitian biologi; penelitian biologi dan kimia; penelitian biomedis;
penelitian bioteknologi; penelitian dalam pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan
analisis biokimia; penelitian dan analisis biologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan analisis kimia; penelitian dan
analisis kimia, biokimia, biologi dan bakteriologis; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian dan konsultasi di bidang
zoologi; penelitian dan pencarian; penelitian dan pencarian untuk minyak; penelitian dan pencarian untuk tujuan geologi;
penelitian dan pencarian (prospecting); penelitian dan pengembangan di bidang otomotif; penelitian dan pengembangan
farmasi; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan
perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain di bidang bahan
plastik; penelitian dan pengembangan program komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; penelitian dan
pengembangan sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan
semikonduktor, sirkuit terintegrasi semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit
terintegrasi memori semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit
mikrokontroler, alat pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, 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; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor;
penelitian dan pengujian bakteriologis; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian di
bidang ekologi; penelitian di bidang farmakogenetika; penelitian di bidang farmasi; penelitian di bidang fisika; penelitian di
bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik; penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di
bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang kimia, biologi dan fisika; penelitian di bidang konservasi dan perlindungan
lingkungan; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penelitian di bidang makanan; penelitian di bidang pelestarian
lingkungan; penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer; penelitian di bidang
perangkat keras komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer; penelitian di bidang perawatan rambut; penelitian di
bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; penelitian di bidang perlindungan lingkungan;
penelitian di bidang perubahan iklim; penelitian di bidang program komputer dan perangkat lunak; penelitian di bidang teknik
listrik; penelitian di bidang teknik mesin; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang teknologi komputer
dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian di bidang teknologi komunikasi; penelitian di bidang
teknologi pemrosesan semikonduktor; penelitian di bidang teknologi pengolahan data; penelitian di bidang teknologi
telekomunikasi; penelitian di bidang terapi gen; penelitian di bidang terapi gen ex vivo; penelitian farmasi; penelitian geologi;
penelitian hidrologi; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah berbantuan komputer; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah
dan industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya; penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah dan teknologi di bidang
bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian ilmiah di bidang bencana
alam; penelitian ilmiah di bidang energi; penelitian ilmiah di bidang energi terbarukan; penelitian ilmiah di bidang genetika;
penelitian ilmiah di bidang genetika dan rekayasa genetika; penelitian ilmiah di bidang persiapan perawatan rambut; penelitian
ilmiah di bidang rekayasa genetika; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah dilakukan
dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penelitian ilmiah untuk keperluan
medis di bidang penyakit kanker; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kimia; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan
pemetaan paten; penelitian industri; penelitian industri berbantuan komputer; penelitian industri, pengembangan dan
pengujian; penelitian kimia; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium; penelitian laboratorium di bidang bakteriologi;
penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen; penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian laboratorium di bidang
kimia; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; penelitian medis; penelitian mekanis; penelitian mekanis di bidang olahraga
motor; penelitian pengurangan emisi karbon; penelitian pertanian; penelitian produk; penelitian produk baru untuk orang lain;
penelitian proyek teknis; penelitian sel induk; penelitian teknik; penelitian teknik mesin; penelitian teknis; penelitian teknis di
bidang aeronautika; penelitian teknis di bidang pengimbangan karbon; penelitian teknis di bidang penyeimbangan karbon dan
konsultasi yang berkaitan dengannya; penelitian teknologi; penelitian teknologi di bidang bencana alam; penelitian teknologi
yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian terapi gen ex vivo; penelitian terkait dengan zat kimia khusus; penelitian
yang berhubungan dengan pemrosesan data; penelitian yang berkaitan dengan kimia; penelitian yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras komputer;
penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan program komputer dan perangkat lunak; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian,
analisis dan desain teknis peralatan kantor; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi audio-visual;
penelitian, analisis dan desain teknis peralatan telekonferensi; penelitian, desain dan pengembangan sistem komunikasi;
penelitian, desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk sistem
komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu dari
sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring
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untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, pengembangan, desain, dan
peningkatan perangkat lunak komputer; penemuan kembali data komputer; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial
yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengawasan sistem komputer dengan akses remote;
pengeditan program komputer; pengelolaan jaringan nirkabel untuk orang lain; pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu
pengetahuan, penyediaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan
laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.; pengembangan alat diagnostik;
pengembangan alat uji untuk kabel listrik; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk memproses data
telekomunikasi dan navigasi; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk memproses sinyal telekomunikasi dan
navigasi; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi;
pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; pengembangan dan implementasi perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan dan pembaruan
perangkat lunak komputer; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer; pengembangan
dan pendukung perangkat lunak; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak;
pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak untuk menghasilkan data telekomunikasi
dan navigasi; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma, dan perangkat lunak untuk memproses sinyal
telekomunikasi dan navigasi; pengembangan dan pengujian metode produksi kimia; pengembangan dan pengujian perangkat
lunak komputer; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengembangan database komputer; pengembangan firmware
komputer; pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengembangan komputer; pengembangan metode pengukuran dan pengujian; pengembangan obat; pengembangan obatobatan; pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat keras komputer;
pengembangan perangkat keras komputer untuk permainan komputer; pengembangan perangkat keras untuk digunakan
sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak;
pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia; pengembangan perangkat lunak basis data
komputer; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak driver;
pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan
perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM];
pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan pengontrol yang dapat diprogram; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem switching yang dikendalikan komputer; pengembangan perangkat
lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; pengembangan perangkat lunak komputer
untuk membuat panduan program televisi elektronik; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif;
pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak periklanan/pemasaran untuk terminal
seluler; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan perangkat lunak sistem operasi;
pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan yang aman; pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk
digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; pengembangan perangkat pengolah data; pengembangan peripheral
komputer; pengembangan platform komputer; pengembangan produk; pengembangan produk baru; pengembangan produk
industri; pengembangan produk konsumen; pengembangan produk teknik; pengembangan produk untuk orang lain;
pengembangan program komputer; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer;
pengembangan program komputer untuk mensimulasikan eksperimen laboratorium; pengembangan program untuk
pemrosesan data; pengembangan proses industri; pengembangan sediaan farmasi dan obat-obatan; pengembangan sistem
komputer; pengembangan sistem manajemen energi dan daya; pengembangan sistem pemrosesan data; pengembangan
sistem penyimpanan data; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web,
penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; pengembangan
teknis elemen struktural, perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik; pengembangan teknologi
baru untuk orang lain; pengembangan, desain, dan pembaruan beranda; pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan
perangkat lunak dan sistem basis data; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi;
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan mesin pencari jaringan telekomunikasi; pengembangan, pemrograman, dan
penyewaan program pemrosesan data; pengenalan dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang
membutuhkan pengetahuan, teknologi, atau pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai
dengan tujuan komputer elektronik, mobil, dan lain-lain.; penggandaan program komputer; penggunaan sementara dari
infrastruktur yang terdefinisikan sebagai piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan komputer; penggunaan sementara
dari piranti lunak untuk mesin penelusuran yang tidak dapat diunduh dan piranti lunak untuk proyek dan manajemen arsip;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-penyatuan infrastruktur
IT untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan
penyimpanan data; 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 dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan
otomatisasi infrastruktur cloud; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT
yang menyatu; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan lisensi piranti lunak;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengirima
dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
cadangan data, pemulihan, pengarsipan dan deduplikasi; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
database dan manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan
otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk
mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan
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sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer,
dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
kepatuhan regulasi keamanan informasi; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen
teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI, manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI,
otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan
infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan, mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi,
virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengkajian proyek
teknis pusat perbelanjaan; pengkodean kartu magnetik; pengujian bahan baku; pengujian bakteriologis; pengujian dan analisis
material; pengujian dan evaluasi bahan; pengujian dan penelitian di bidang mesin, peralatan dan instrumen; pengujian dan
penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan
listrik dan industri listrik; pengujian filter; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian genetik
untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian ilmiah berbantuan komputer; pengujian industri; pengujian industri berbantuan
komputer; pengujian instalasi komputer; pengujian keamanan produk; pengujian keamanan produk konsumen; pengujian
kelaikan jalan kendaraan; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kontrol kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas; pengujian
kualitas makanan dan minuman untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas produk; pengujian kualitas produk untuk
keperluan sertifikasi; pengujian laboratorium; pengujian lingkungan; pengujian material; pengujian mineral; pengujian mineral
dan minyak; pengujian minyak; pengujian peralatan di bidang teknik listrik; pengujian peralatan di bidang teknik listrik untuk
keperluan sertifikasi; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengujian perangkat keras komputer;
pengujian perangkat lunak komputer; pengujian produk; pengujian produk baru; pengujian program komputer; pengujian sinyal
telekomunikasi; pengujian sumur minyak; pengujian teknis dan layanan kendali mutu; pengujian tekstil; pengujian, analisa, dan
evaluasi solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan untuk memastikan
penyesuaian dengan standar industri; pengujian, analisis dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi;
pengujian, analisis dan evaluasi barang orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi layanan orang lain
untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk memproses data telekomunikasi dan
navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi;
pengujian, analisis dan pemantauan sinyal navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi; pengujian,
analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis, dan evaluasi jaringan komputer; pengujian,
analisis, dan evaluasi layanan pihak lain untuk menentukan kesesuaian dengan standar sertifikasi; pengujian, inspeksi atau
penelitian pertanian dan bertani, peternakan atau perikanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian,
inspeksi atau penelitian sediaan obat-obatan, kosmetik dan makanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut;
pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan,
kosmetik dan / atau bahan makanan; pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah
kaca lainnya; pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya; pengunaan
sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penilaian kualitas;
peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; peningkatan perangkat lunak komputer; penulisan perangkat lunak
komputer; penulisan program komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman
web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di
Internet; penulisan program pengolahan data; penulisan situs elektronik; penulisan teknis; penulisan teknis untuk pihak lain,
yaitu, penulisan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; penulisan, pengembangan, pembaruan,
dan desain perangkat lunak komputer; penyedia hosting situs pada jaringan internet; penyedia informasi pada teknologi
komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar
muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi, yaitu,
hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk mengelola, melacak, melaporkan dan
mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, merancang, mengelola, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis,
mengirim, dan melaporkan iklan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan
pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
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 (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
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memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil
dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; 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; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi
(location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia
layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak,
situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan
manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler
(mobile electronic devices); penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran
khusus antara pedagang dan pelanggan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman (API) dan alat pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud;
penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan,
kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola, dan streaming file digital; penyedia layanan aplikasi,
yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data,
mengunggah, mengakses, mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna; penyedia layanan keamanan untuk
jaringan komputer, akses komputer dan transaksi komputerisasi; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi
informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal
administrator untuk mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk
mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat, mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi,
memberi sandi, membuka sandi, memutar, menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol
musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi
dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari
karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memasukkan pilihan karakteristik musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan
pengguna, sehingga pembuatan profil dapat diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut;
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian
iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan
penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video; penyedia situs web interaktif yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di
bidang musik dan radio; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; penyediaan dukungan teknis; penyediaan fasilitas-fasilitas pengujian; penyediaan informasi cuaca
dan bahaya jalan raya; penyediaan informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan penyeimbangan karbon;
penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan informasi peta geografis di Internet;
penyediaan informasi peta melalui jaringan komunikasi; penyediaan informasi teknikal dan nasehat mengenai komputerkomputer, perangkat-perangkat lunak komputer dan jaringan-jaringan komputer; penyediaan informasi teknis dalam bidang
perangkat keras komputer, penyimpanan data komputer, penyimpanan informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan,
drive disk, drive disk komputer, dan memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan
spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan
pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang
dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan informasi teknis sehubungan dengan komputer; penyediaan informasi
tentang pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
industri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; penyediaan informasi, saran, dan konsultasi
dalam kaitannya dengan penggantian kerugian karbon; 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 teknis, yaitu pemecahan masalah
dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; 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 layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola,
menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan 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, dan genetika; penyediaan
layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi pembayaran; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu,
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penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web
pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan layanan pemberian nasihat,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global;
penyediaan mesin pencari untuk beranda di internet melalui interface berbasis ucapan; penyediaan nasihat teknis yang
berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; 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 atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan
performa komputer; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan
performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer dan prosesor mikro, dan untuk kegunaan
permainan; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi chipset
komputer dan prosesor mikro; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
operasi semikonduktor; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi
sirkuit terpadu; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk visualisasi 3D,
pemodelan 3D dan membangun/penampilan 3D; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi
cloud yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan
penggunaan sementara peranti lunak secara daring yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi,
dan menganalisis data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam,
melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi,
pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan,
pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan
piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis
dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya
dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan
mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak
dapat diunduh atas program komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyediaan penggunaan sementara secara
daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat elektronik; penyediaan penggunaan
sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk pengelolaan sistem kliring elektronik;
penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring
sosial; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidakdapat diunduh atas perangkat lunak aplikasi pengenalan
ucapan; penyediaan pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak daring (online)
yang tidak dapat diunduh untuk memberi dan mengendalikan akses ke dokumen; penyediaan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan papan buletin
elektronik; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh di bidang pemantauan kesehatan dan kebugaran
seseorang; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menampilkan informasi geografis,
peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak 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; penyediaan perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima memproses mengirimkan dan menampilkan informasi
dan alarm yang berkaitan dengan kebugaran kesehatan detak jantung pernapasan dan kadar oksigen darah; penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis
dan organisasi; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan transfer data dari
perangkat kesehatan di rumah perangkat kesehatan portabel aplikasi seluler terkait kesehatan dan perangkat pemantauan
medis untuk personel medis aplikasi konsumen dan program terkait kesehatan dan kebugaran; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan menggabungkan menganalisis dan mengatur data dan informasi di
bidang kesehatan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengelola informasi mengenai
pelacakan kepatuhan dan motivasi dengan program kesehatan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk mengumpulkan menganalisis mengelola melaporkan dan mengirimkan data kesehatan yang dihasilkan pasien
secara lokal dan melalui jaringan; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi);
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan perangkat lunak untuk
membuat dan mengatur akun pengguna; penyediaan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan,
pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan, blogging, menghubungkan atau berbagi informasi atau media melalui
jaringan komunikasi; 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; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan
untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; penyediaan perangkatperangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam
(assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaansediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; 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; penyediaan program kalkulator elektronik lainnya; penyediaan program kalkulator elektronik untuk
karaoke dengan fungsi penilaian; penyediaan program komputer untuk telepon genggam; penyediaan program komputer yang
tidak dapat diunduh online berupa in-game mata uang virtual untuk digunakan dalam web online dan permainan video
bergerak (mobile); penyediaan program komputer yang tidak dapat diunduh online berupa token dan mata uang untuk

Halaman 542 dari 605

digunakan dalam web online dan permainan video bergerak (mobile); penyediaan program untuk kalkulator elektronik;
penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; penyediaan sistem komputer
virtual, unit pemroses grafis (GPUs) dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berupa platform sebagai suatu
layanan; penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan
masalah dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan jaringan komputer; penyediaan situs media sosial; penyediaan
situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari
perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis
web; penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan dalam hubungannya
dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan
strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; penyediaan suatu platform perangkat
lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog dan
publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam
bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan
waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyediaan waktu akses ke program komputer untuk digunakan
dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatankegiatan anak; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring
yang tidak dapat diunduh; penyelenggaraan percobaan klinikal; penyemaian awan; penyesuaian perangkat lunak komputer;
penyewaan alat dan instrumen laboratorium; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat pembaca kode batangan;
penyewaan alat ukur; penyewaan area server untuk ruang chat serta pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan area
server untuk penyelesaian dana; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan
penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU),
pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik;
penyewaan dan pembaruan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan
non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan fasilitas
komputer; penyewaan fasilitas penelitian; penyewaan fasilitas penyimpanan cloud terdesentralisasi untuk pusat data kemas
orang lain; penyewaan instrumen gambar teknis; penyewaan instrumen laboratorium; penyewaan kalkulator elektronik untuk
karaoke dengan fungsi penilaian; penyewaan komputer; penyewaan komputer dan peralatan komputer; penyewaan komputer
dan perangkat lunak komputer; penyewaan komputer untuk pemrosesan data; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik;
penyewaan peralatan komputer; penyewaan peralatan laboratorium; penyewaan perangkat keras dan lunak komputer;
penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan
perangkat keras komputer dan periferal komputer; penyewaan perangkat keras, perangkat lunak dan periferal komputer;
penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak dan
program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di
bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; penyewaan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan permainan video;
penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan; penyewaan perangkat lunak untuk akses Internet;
penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen inventaris;
penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data;
penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan
komputer dan server; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, menyunting/mengedit
(edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; penyewaan perangkat pengolah data dan komputer;
penyewaan perangkat periferal untuk komputer; penyewaan perangkat ringan komputer; penyewaan peripheral komputer;
penyewaan program keamanan Internet; penyewaan program komputer; penyewaan program pengolahan data; penyewaan
program permainan komputer; penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan analisis laboratorium; penyewaan robot
laboratorium untuk pengujian laboratorium; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk penampungan
pusat data bagi pihak lain; penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori di server untuk hosting papan
buletin elektronik; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di internet; penyewaan
ruang memori server (server memory space); penyewaan ruang memori server untuk layanan surat elektronik; penyewaan
ruang memori server untuk papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori server untuk server jejaring sosial agar para
pengguna dapat berinteraksi di Internet dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan ruang memori untuk situs web;
penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyewaan server basis data kepada pihak ketiga;
penyewaan server web; penyewaan server web dan server co-location untuk pusat data kemas lainnya; penyimpanan data
elektronik; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data; penyimpanan data elektronik dan pencadangan data;
penyimpanan data eletronik; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; penyimpanan dokumen secara
elektronik; penyimpanan elektronik dari arsip email; penyimpanan elektronik dari catatan medis; penyimpanan elektronik dari
konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan
elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik dokumen dan email yang diarsipkan; penyimpanan elektronik file audio;
penyimpanan elektronik file audio digital; penyimpanan elektronik file video digital; penyimpanan elektronik foto digital;
penyimpanan elektronik gambar digital; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan elektronik mata
uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency; penyimpanan elektronik musik digital; penyimpanan elektronik, yang
terdistribusi media elektronik, yaitu, data, dokumen, file, teks, foto, gambar, grafik, musik, audio, video, dan konten multimedia;
penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan foto secara elektronik; penyimpanan gambar secara
elektronik; penyimpanan informasi bisnis secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
penyimpanan informasi dan data elektronik sementara; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; penyimpanan
video elektronik; penyusunan dan konsultasi konstruksi yang berkaitan dengannya; penyusunan konstruksi; penyusunan
laporan arsitektur; penyusunan laporan di bidang bioteknologi; penyusunan rencana konstruksi untuk fasilitas rekreasi;
penyusunan rencana pembangunan; peramalan meteorologi; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan
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perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait dengan
aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait dengan
pernikahan; perancangan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perancangan dan
pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; perancangan perangkat
ringan komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer; perangkat lunak
asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak berbentuk layanan
(SaaS) yang menampilkan perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; perangkat lunak berbentuk
layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan informasi di
bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat badan, tidur,
dan nutrisi/gizi; 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; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan;
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis
dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu,
peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap
udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat
lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat
lunak komputer yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem kontrol lingkungan;
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) untuk digunakan dalam industri otomotif; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk pemantauan, kontrol dan
otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan mentransmisi data dan informasi
antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat
elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat
lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) untuk digunakan dalam merancang,
membuat dan menganalisis data, metrik dan laporan di bidang kesehatan, kebugaran (fitness), tidur, nutrisi/gizi, dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan pengguna untuk mengelola akun
karyawan, menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, dan memfasilitasi serta mengelola program kebugaran (fitness)
dan kesehatan/kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat
lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi
informasi tentang topik-topik yang menjadi minat umum, perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran;
perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi;
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan pemain; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu,
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit,
mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik,
lirik, data, suara, video, gambar , klip dan rekaman suara dan video, dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data,
suara, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan
meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan
biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja
dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipetipe 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 obatobatan, 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
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam 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 lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus
(custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagenreagen dibidang rangkaian-rangkaian 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
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hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak berbasis cloud untuk
memproses penggajian karyawan (termasuk pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya); perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT); perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan
driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan
aplikasi komputer; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk penjualan dan pembelian 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 sebagai suatu layanan (SaaS)
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; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi,
memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan
data perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details),
dan mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); perangkat lunak sebagai suatu
layanan yaitu penyediaan platform superkomputasi berbasis awan; perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu, penyediaan
superkomputasi dan platform permainan berbasis awan; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang
menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh
jaringan perusahaan; perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
video, konferensi audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu,
gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi
informasi, dan infrastruktur pusat data; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses nirkabel dan titik
akses jaringan area lokal; peranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan
dalam system pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat
komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan perangkat lunak komputer; perbaikan
perangkat lunak untuk sistem komputer; perbaikan program komputer; perencanaan Kota; perencanaan arsitektur;
perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan;
perencanaan dan desain agen perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga;
perencanaan dan desain komunitas perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial;
perencanaan dan desain tata ruang untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan
konstruksi; perencanaan kota dan perencanaan kota komersial; perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan
proyek teknis; perencanaan proyek teknis di bidang teknik; perencanaan teknis dan konsultasi di bidang teknik ringan;
perencanaan teknis dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data; perencanaan teknis yang berkaitan
dengan proyek pengembangan real estat; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain;
perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; perkembangan prostesis;
perkiraan cuaca; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer, peretas,
perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; persewaan perangkat lunak komputer; persiapan laporan
ilmiah; persiapan laporan teknik; persiapan laporan teknis; persiapan laporan teknologi; persiapan laporan yang berkaitan
dengan desain industri; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis; persiapan laporan yang berkaitan
dengan komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan pemrograman komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan penelitian ilmiah; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian kimia; persiapan laporan yang berkaitan dengan
penelitian teknis; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian teknologi; persiapan laporan yang berkaitan dengan
perencanaan real estat; persiapan laporan yang berkaitan dengan program komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; persiapan rencana arsitektur; persiapan sampel biologis untuk analisis di
laboratorium penelitian; persiapan sampel biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan
analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; piranti lunak
sebagai suatu layanan ("SAAS") layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan
pemberian data dan informasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen
hulu, tengah dan hilir industri minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak
yang menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri
minyak dan gas; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak
komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode
digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi; platform perangkat lunak untuk
pelacakan dan dukungan transaksi data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan penyebaran
iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan
rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat
lunak platform-platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
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antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; platform sebagai layanan [PaaS]; platform
sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan
mengumpulkan analitik; platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten
dan pesan digital; 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 komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian 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; 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; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak,
mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan
secara keseluruhan; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur
dan sistem jaringan komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program manajemen resiko
keamanan komputer; prospeksi minyak; providing temporary use of non-downloadable software; proyek dan studi penelitian
teknis; rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk
tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan
ilmu pengetahuan dan penelitian; rekaman cloud dan layanan penyimpanan; rekayasa Perangkat Lunak; rekayasa pabrik;
rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global; rekayasa tanggul; rekayasa teknologi informasi;
rekayasa teknologi informasi [TI]; rekonstruksi basis data; rekonstruksi sistem basis data untuk orang lain; rental dan leasing
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
rental komputer; riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; riset industri dalam bidang sistem analisa dan
optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala
dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran teknis
yang berkaitan dengan pengoperasian komputer; saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi dari unit
onboard yang disediakan yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; saran teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; saran yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer; saran
yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; saran yang berkaitan dengan desain sistem komputer; saran,
informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; saran, informasi dan bantuan
mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang
dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; saran, informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan dengan
pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer; saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural; sertifikasi berlian; sertifikasi layanan pendidikan; sewa dan menyewa piranti keras komputer
dan periferal komputer; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data,
sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam
sistem) dan sistem analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan
ilmiah; studi kelayakan teknik; studi kelayakan teknis; studi proyek teknis; studi proyek teknis di bidang konstruksi; studi proyek
teknis di bidang penyeimbangan karbon; studi proyek teknis, yaitu, melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat
lunak permainan komputer dan impelentasinya; styling [desain industri]; superkomputasi berbasis awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
komputasi berkinerja tinggi, komputasi terdistribusi, virtualisasi, pembelajaran statistika, dan analitik prediktif; survei; survei
atau penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati di hutan; survei atau penelitian tentang perlindungan ekosistem di
hutan; survei dan konsultasi pertanian terkait dengannya; survei dan penelitian lahan dan geologi; survei dan riset tentang
lingkungan alam dan konservasi lingkungan alam atau pemberian informasi mengenai hal itu; survei geografis; survei geologi;
survei hak atas tanah; survei ilmiah; survei lapangan minyak; survei lapisan bantalan minyak; survei lapisan dan ladang
minyak; survei laut; survei laut, udara dan darat; survei tanah; survei teknik; survei teknis; survei teknis bangunan dan tanah;
survei teknis pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis perubahan, desain,
peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis real estat; survei topografi; survei udara; teknik;
teknik Kimia; teknik Komputer; teknik kelautan [desain dan pengembangan peralatan mekanis kerajinan di laut, dermaga dan
instalasi pelabuhan]; teknik kelautan [desain dan pengembangan propulsi perahu, sistem di atas kapal dan teknologi
oseanografi]; teknik listrik; teknik mesin; teknik pemeliharaan; teknik sipil; teknik telekomunikasi; transfer data dokumen dari
satu format komputer ke lainnya; uji klinis; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan komputer]; watermarking digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033503
: 15/05/2022 18:56:23
:
: PACT Group Holdings (ANZ) Pty Ltd

Alamat Pemohon

: Building 3, 658 Church Street, Richmond, VIC, 3121, Australia, 3121

540 Etiket

Halaman 546 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Imelda Septiana Rikin S.H
: Gedung Arva Lantai 3, Cikini Raya No. 60/F, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 39
: ===kemasan pakaian untuk transportasi; layanan pengemasan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan;
mengatur penyimpanan barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengemasan barang; pengemasan barang untuk
transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah;
pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan,
pergudangan diinginkan; penyimpanan barang; transportasi barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033504
: 15/05/2022 19:00:59
:
: Henrie Kurniawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Songoyudan 1/15, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEW SOEN HWAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 30
: ===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; bakpao; bakpao isi daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033505
: 15/05/2022 19:19:30
:
: PACT Group Holdings (ANZ) Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 3, 658 Church Street, Richmond, VIC, 3121, Australia, 3121
: Imelda Septiana Rikin S.H
: Gedung Arva Lantai 3, Cikini Raya No. 60/F, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 40
: ===daur ulang plastik; mendaur ulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022033506
: 15/05/2022 19:44:46
:
: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BANON

540 Etiket

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

: HITAM; GOLD
: 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033507
: 15/05/2022 20:00:56
:
: NADIAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ampel Lonceng 59, RT. 001, RW. 004, Kel/Desa Ampel, Kec. Semampir, Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nbc N'DIA BEAUTY CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold; Hitam
: 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
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(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;
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

Halaman 549 dari 605

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 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,
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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

: DID2022033508
: 15/05/2022 20:13:22
:
: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOGUMON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TOSCA; HIJAU
: 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033509
: 15/05/2022 20:34:35
:
: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KALIPHOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT; 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033510
: 15/05/2022 20:43:05
:
: Brigita Debora Hisage

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pos Tujuh Sentani RT 003 RW 004 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani,
Kabupaten Jayapura, Papua, 99359
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRIJID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hijau
: 30
: ===Bahan pengganti teh; Kopi bubuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
bubuk teh instan; kopi; kopi buatan; kopi bubuk; kopi instan; kopi kantongan; minuman kopi dengan buah-buahan; sediaan
berbahan dasar kopi; teh; teh bubuk; teh herbal, selain untuk penggunaan obat===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033511
: 15/05/2022 20:47:43
:
: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SULLFOXS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU; 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033512
: 15/05/2022 20:51:28
:
: DEWI FATMALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TURI, RT 002 / RW 002, KEL. CANGKRINGTURI, KEC. PRAMBON, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DF BEAUTY + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda dan Emas (Gold)
: 3
: ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
highlighter; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker
perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik);
Pelembab dari susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun
kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik);
Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau
badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel
kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku;
krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut;
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krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion untuk kulit;
losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker
kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih
jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan air
toilet; parfum dan cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengharum
ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas
dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan 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 pewangi ruangan; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil;
semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum
wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033514
: 15/05/2022 21:06:15
:
: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING LEMON; HIJAU AVOCADO
: 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033515
: 15/05/2022 21:13:24
:
: SITI MAULIDIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANOWATI 4/18, RT 008 / RW 003, KEL. SIMOLAWANG, KEC. SIMOKERTO, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IRLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Abu-abu
: 3
: ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
highlighter; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim leher; Krim mata; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit;
Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi
berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit;
Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki];
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
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pewangi ruangan; Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat
lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak; bedak bayi;
bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk
sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama
terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari
maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan makeup; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil
mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim boot; krim cukur;
krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim tangan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; minyak parfum; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut;
pewarna kosmetik; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batang; sabun cair;
sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir;
sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan
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 pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk
kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah;
toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033516
: 15/05/2022 21:18:52
:
: PT Badra Abadi Perkasa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl KH Abdullah Syafe'i Blok A nomor 29A, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Carla Tania Alisangihe B.Com., M.Com.,
: Jalan Mandala Raya Nomor 16 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYAL PARKING + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning dan merah
: 39
: ===Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Parkir mobil; Pengoperasian tempat parkir; Penyewaan garasi
dan lahan parkir; layanan garasi parkir; layanan parkir kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan
sistem parkir mekanis; parkir valet; pemesanan parkir bandara; pemesanan ruang parkir; penyediaan fasilitas parkir mobil;
penyediaan ruang parkir; penyewaan sistem parkir mekanis; sewa tempat parkir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022033517
: 15/05/2022 21:20:09
:

540 Etiket

Halaman 554 dari 605

730

Nama Pemohon

: PT. INDOFAST AGRO NUSANTARA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Marwoto No.5 Dusun Wadungdola, Desa/Kel. Kaligondo, Kec. Genteng,
Banyuwangi, Jawa Timur 68465, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; KUNING
: 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 alami; pupuk campuran; pupuk hayati nonkimia; pupuk kalium; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan pemupukan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033518
: 15/05/2022 21:31:21
:
: PT. TNP MATERNITY AND BABY TRADING

540 Etiket

: KOMPLEK GRAHA BULEVAR, JL BULEVAR KELAPA GADING, BLOK KGC NO
B03, KELAPA GADING TIMUR, KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOOIMOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cyan
: 10
: ===Dot botol susu; botol penyimpanan ASI; botol susu; dot untuk botol bayi; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa
payudara tangan dioperasikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033519
: 15/05/2022 21:37:15
:
: ADE ANGGI HIMARAWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUKUH KETEPENG, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NONA GII BEAUTY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
highlighter; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker
perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik);
Pelembab dari susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun
kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,

540 Etiket

Halaman 555 dari 605

lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik);
Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau
badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de
parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik
tanpa obat; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; minyak parfum; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut;
pewarna kosmetik; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batang; sabun cair;
sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir;
sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan
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 pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk
kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah;
toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033520
: 15/05/2022 21:45:09
:
: PT. TNP MATERNITY AND BABY TRADING

540 Etiket

: KOMPLEK GRAHA BULEVAR, JL BULEVAR KELAPA GADING, BLOK KGC NO
B03, KELAPA GADING TIMUR, KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOOIMOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cyan
: 21
: ===Gelas; Peralatan masak; Piring; alat alat kebersihan rumah tangga; gelas (wadah); gelas [wadah]; gelas dan mangkuk
bayi [peralatan makan bayi]; kontainer rumah tangga; peralatan (alat makan); peralatan dapur; peralatan makan untuk di meja,
peralatan masak dan wadah; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan rumah tangga; piring; wadah dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033521
: 15/05/2022 22:57:49
:
: AFRIDA ROESMAWATI

540 Etiket

Halaman 556 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KENARI BLOK A-3 NO. 05 RT 001 RW 018, SUKATANI, TAPOS, DEPOK JAWA BARAT, Kota Depok, Jawa Barat, 16454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BU ODEH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna : Abu-abu gelap, Putih
: 30
: ===Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hasil produksi Madu; Kue; Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
Kacang Spesial; Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue berbahan dasar
tepung; Kue kering (pastri); Kue tradisional; Kue-kue; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan
dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Roti kue-kue semprit;
Roti, kue pastry dan gula-gula; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan kue; air madu; bahan makanan untuk adonan roti
dan kue; campuran kue; gula gula untuk menghias kue; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); irisan
kue [kue kering]; kue almond; kue basah; kue cokelat; kue coklat; kue kastangel; kue keju; kue kering kastengel; kue nastar;
kue pastry; kue putri salju; kue semprit; kue sus; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kukis (kue
kering); madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu untuk makanan dan
minuman; madu, madu sirup; spiced cookies (kue kering); taburan cokelat untuk menghias kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033537
: 16/05/2022 14:55:39
:
: Vidya Leonardi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan S. Parman, No.34, Belitung Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
70116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Last Love
: The Last Love = Cinta Terakhir

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Krim
: 3
: ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); paket kosmetik wajah; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033538
: 16/05/2022 15:06:02
:
: Susatio Setio

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Gading Indah Utara V NH-8/26, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Anak Tauladan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, cokelat, putih
: 16
: ===Label kertas; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; kartu-kartu terbuat dari kertas; lembaran plastik, film dan
tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022033539
: 16/05/2022 15:07:06
:
: KRISTIANTO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 557 dari 605

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kolonel Sugiri No.28, Dusun 4, Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah 53353, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53353
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASIH BABY STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH HATI PUTIH
: 35
: ===Toko perlengkapan bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033541
: 16/05/2022 16:22:56
:
: Sukron Hidayat

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pembangunan 1 Gg Merpati No 65, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 77311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABBASY YAMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning dan putih
: 43
: ===kedai ayam goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033542
: 16/05/2022 16:34:44
:
: Zahra Annisa

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: dusun bedegan rt 1, rw 1. desa sekarputih. kecamatan widodaren, Kabupaten Ngawi,
Jawa Timur, 63256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Logo SU Stylish Undewrwear
: pakaian dalam bergaya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, putih
: 25
: ===baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju tidur; bodices [pakaian dalam]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033543
: 16/05/2022 17:14:30
:
: Hendra Budyharja, S.H., S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Filodenrum No.2 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, 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
: LAW FIRM HENDRA BUDYHARJA PARTNERSHIP
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: COKELAT, EMAS

740

540 Etiket

Halaman 558 dari 605

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa penanganan perkara hukum;
Konsultasi hukum dan hubungan industrial; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa hukum;
jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri;
jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa konsultasi hukum; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa
pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan
peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara===
: DID2022033544
: 16/05/2022 18:39:19
:
: SOFWATUNNIDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAMP MANGGA NO 35 RT 014 RW 005 KEL. TUGU SELATAN KEC. KOJA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NOHARA BABY & KIDS
: NOHARA BAYI DAN ANAK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: CREAM, HIJAU, DAN COKLAT
: 25
: ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian tidur untuk bayi; 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 bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; pakaian anak-anak;
pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar
untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak lakilaki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022033545
: 16/05/2022 18:42:28
:
: PT Karya Ritel Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Diponegoro No. 127 Dusun Manisrejo, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYKIOS + LOGO
: Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, dan Putih
: 35
: ===Jasa penjualan; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine;
Manajemen Usaha; Toko pulsa dan kartu perdana; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database
komputer; jasa sistemisasi data dalam database komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai
pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan informasi komersial dan penyediaan
informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; proses administrasi pesanan pembelian;
proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033546
: 16/05/2022 18:50:56
:
: PT.Wisdom Property Management

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. Cipinang Besar Selatan No. 2A RT. 002 RW.010 Kel. Cipinang Besar Selatan
Kec. Jatinegara Jakarta Timur , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAMAS RESIDEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 36
: ===jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa penjualan real estat; layanan properti real estat; manajemen real estat
dan perumahan; manajemen rumah (real estat)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033547
: 16/05/2022 18:56:42
:
: Politeknik Negeri Malang

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TuyoQu Polinema
: TuyoQu Polinema = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 32
: ===Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air mineral [minuman]; air minum; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033548
: 16/05/2022 19:03:08
:
: Adi Putra Pratama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Griya Sampurna Sejahtera A5/1, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Babahaji Arabian Kebab
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah kuning coklat orange
: 30
: ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Hamburger sandwiches; Pizza (roti); Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kebab; Roti
lapis hotdog; Roti perancis; bazlama (roti pipih turki); burger sayur [sandwich]; quesadillas [roti isi]; roti berlapis; roti berlapis
keju dan telur; roti dibumbui dengan rempah-rempah; sandwich burger daging sapi; sourdough (roti)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033549
: 16/05/2022 19:07:18
:
: MERY HANDAYANI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: APT Teluk Intan, Tower Saphire Lt. 7 AC Rt. 012 Rw. 013, Pejagalan,
Penjaringan, Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 560 dari 605

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: PLP + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 9
: ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel selular; Kasing
telepon selular; Kotak untuk telepon seluler; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Tali Telepon Seluler;
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 telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; baterai untuk ponsel; casing telepon seluler; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk telepon seluler; face plate untuk telepon selular; handsfree; headset untuk telepon seluler;
kabel charger; kabel micro USB; pengisi daya baterai untuk ponsel; perangkat handsfree untuk telepon seluler; sarung telepon
seluler; screen guard telepon seluler; silikon telepon seluler; tali untuk telepon seluler===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033550
: 16/05/2022 19:40:56
:
: Lydia Evangeline Driyanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mulawarman Selatan Raya 1A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50266
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JENDERAL LE VETERAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah Maroon
: 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 restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kopi ( Kafe );
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan
bar-bar; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan wine bar; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar,
dan rapat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033551
: 16/05/2022 19:42:28
:
: FENDI WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Griya Permai Blok E.3/6, Rt 005/006, Desa Caringin, Kec. Legok, Kab.
Tangerang, Banten 15820, Kabupaten Tangerang, Banten, 15820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KHAZER + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, DAN PUTIH
: 25

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 561 dari 605

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan
sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; 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
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; Bantalan anti keringat
(bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu
(Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana,
yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam,
ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes
(pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Jaket
garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai
pakaian; Kaus pakaian; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan
untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; 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 tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk
sepatu dan sepatu bot; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk
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pakaian; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung tangan tenun (pakaian); Sepatu
Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki;
Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai;
Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan
asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki
(Pakaian)); Sol sepatu; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
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 yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat);
Ulos (Pakaian Adat); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk
manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; 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; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju
batik; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; 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 untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian];
band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara
silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bawahan sebagai pakaian; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian];
cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan baju]; foulards [artikel pakaian]; gaun
[pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; hak sepatu; hak sepatu
tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang
untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas
[pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jumpsuits [pakaian];
kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus kaki sandal; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja
[pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian];
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian];
kurta (pakaian); lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; lidah atau tali
tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk
sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian];
masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut
berupa pakaian; melampaui sepatu; membungkus bahu [pakaian]; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian
basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari
bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anakanak; 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 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 hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kulit; pakaian kulit
domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian
linen; pakaian luar; pakaian luar tahan 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 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 untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita;
pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian
siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan
tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
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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 untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian
untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat
dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu
atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas
kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi;
penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; puncak topi; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit
[pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian];
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 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]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk
pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; 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 dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait
dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; set
pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat
untuk olahraga; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sandal; sol
sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian);
tali bra [bagian dari pakaian]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan;
tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi berbandul;
topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember;
topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit
domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung;
topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi
stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan
anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi
(hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan
wol felt]; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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: DID2022033552
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:
: PT. GLOBAL KULINER INDONESA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Ahmad Yani Ruko Mutiara Center II Blok B.09 No. 11 RT. 003 RW. 005
Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, Kota
Bekasi, Jawa Barat
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mama BUNZ + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Kuning, Merah muda, Putih
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi
(roti isi); 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; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu kue; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk
membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue;
Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue
Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka
Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis
Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies );
Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue
Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue
Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit;
Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; 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; Ladran
(Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan terutama terdiri dari
roti; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan
kembang gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung,
roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue;
barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); 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; bubuk
soda kue; burger kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran roti; campuran
roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari
roti dengan toping); chapati [roti tidak beragi]; cokelat; coklat; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue;
dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula;
dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos
[kue vegan]; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
dimakan; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gelato; gula gula untuk menghias
kue; gula-gula; gula-gula (dekorasi kue); hardtack [biskuit]; hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; kasutera [kue bolu Jepang]; kopi; kopi buatan;
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kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue
beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue
filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang
khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering beku; kue kering
berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue
lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue
persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue
kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang];
makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makaroni [kue
kering]; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); olesan cokelat
untuk digunakan pada roti; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler
(kue); perasa, selain minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang
mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk
makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak
beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun
kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti
jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti
multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue
kering]; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah
bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering);
sponge fingers [biskuit]; stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; teh; tepung dan sediaan terbuat dari sereal,
roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti
gandum; tepung roti putih; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yule log (kue tradisional)===
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 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); Andewi (pengganti kopi); Andewi
(sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Ares; 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 pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging);
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Bawang merah bubuk; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung);
Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras
shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berondong jagung;
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;
Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); 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; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Brownies
Coklat; 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 Gulai; Bumbu Mie Aceh; Bumbu
Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu
masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate
atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi
goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; 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; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark
cokelat dan buah mangrove; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Daun sirih kering (rempah-rempah);
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Enchilada [roti isi]; 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; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue;
Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa;
Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling),
madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi
krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Hamburger sandwiches; Hasil
produksi Madu; Hasil produksi penggilingan tepung; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan kering-beku dengan bahan
utama adalah nasi; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar;
Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jinten bubuk; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi;
Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Karamel gula-gula; Kecap untuk penyedap rasa; Kedelai bubuk
untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; 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; Kencur bubuk; Kepingan jagung; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan
dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk
jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk sagu; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Klabat bubuk; 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; 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; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kuncup bunga pohon caprier
untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu);
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Ladran (Kue Kering); Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lengkuas bubuk; 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 berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; 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 dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan
dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie;
kerupuk; kue kering.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan
penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan
penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran bijibijian, 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 untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); 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; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan
bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; 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, polongpolongan (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
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untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan
kakao; Olesan manis (madu); Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau
sayuran; Pala bubuk; Panettone (roti manis); 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; Pembungkus pastry (kue); Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan);
Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa
nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa
herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen Pastilles; Permen
cokelat; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Pizza (roti); Pizza beku; 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; Puding dari telur, susu dan gula; Pulut Nasi; 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 untuk
adonan; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; 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 (rempahrempah); Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Sasagun; 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; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sediaan hidangan nasi; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk
serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus
kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur;
Sengkulun (Kue Tradisional); Serbat (es yang dapat dimakan); 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; Sirup berwarna keemasan; Sorbet (es); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar;
Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); 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); Trehalosa untuk makanan dan minuman; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Vinaigrettes untuk
salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Yangko (kue moci); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Zat pengikat untuk es konsumsi;
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]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air madu; almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; 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 pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengikat
untuk es krim; baking cokelat; balok es; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula;
barbari [roti datar]; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu;
bawang putih bubuk; 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; bibimbap [Hidangan Korea
yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan
daging sapi]; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung
panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji
kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji
rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok
[Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempahrempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit gula; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
blackstrap molasses [pemanis alami]; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bonbons terbuat dari gula;
brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah
untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk
bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk
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cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun
kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis
[rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu
mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda
kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam;
bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur
jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu berbasis
kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi goreng; bumbu
nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; bumbu selain minyak esensial; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco];
bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; butiran kopi
berbentuk kristal sebagai pemanis; béchamel [saus putih]; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; 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 bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat
panas; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; 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 pancake gurih; 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; campurancampuran 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; cañihua, diproses; cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut
panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked);
chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; chutney (saus) 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 mousses; cookie berlapis
cokelat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; crepes;
crumble mixes (campuran remah-remah); cuka beras; cuka kesemek; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya;
cupcake beku; cupcake cokelat; 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); dressing salad
mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak
malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman;
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]; 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]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; 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; 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; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula
batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula
rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula
kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles
(manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula,
madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; 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; 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
penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; ice cream bars
[gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; 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 custard untuk kue dan
pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-produk roti; jagung giling; jagung
panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jambalaya
[sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gulagula]; kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang
dilapisi gula; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi;
kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi;
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kapsul teh, diisi; karak beras; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kari [rempah-rempah]; kasutera [kue bolu
Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; 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; keping cokelat; keripik [produk sereal]; keripik berbahan
dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gulagula); 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; kerupuk nasi;
ketel jagung [popcorn]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; koji [beras malt fermentasi]; kombucha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; 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 Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu);
kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue
bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue
custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue
jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kelor; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim;
kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue
panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue
serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar
krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue
wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang
mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis
coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit
tart; kulit tortilla; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat
[gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; 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 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 pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan beku terutama terdiri
dari pasta atau nasi; 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 penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar
kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup muesli;
makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar bijibijian; 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 saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian;
makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
maple spreads (olesan); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; matzo [roti tak beragi]; maté
(minuman infused); mayones; membalikkan gula; meringues (kue); meses; mi dari tepung beras; 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); 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
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ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu;
minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman
sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh
dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minumanminuman 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 kopi; mirror icing [mirror
glaze] (sejenis kue); mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan
dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; msg (penyedap rasa); muesli
dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; 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]; 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]; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi;
pancake; pancake gurih; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; papadum (roti renyah
pipih); paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta cokelat; pasta
permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati untuk
makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pemanis menjadi
pengganti gula; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; penyedap
makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens;
perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman,
selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak
esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa,
selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen bebas
gula; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen gula rebus; permen gula
tanpa obat; permen jagung; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen rasa kopi.; permen yang
terbuat dari cokelat; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva
serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; pesto [saus]; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; picarones [donat];
pie Eskimo; pie cokelat; pie kemiri; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; polong kopi barley, terisi; polong
kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; potongan gula
kristal [gula-gula]; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; 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 nasi untuk makanan; produk-produk berbahan dasar
cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding beras; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti
isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah
bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; risoles pisang; 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*; rugelach [kue
kering]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; sandwich es krim; saus; saus
[bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu
maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai
pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus
gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus
kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus
marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus
salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram
[sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus
wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; 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
untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; seduhan daun kelor organik royal moringa
rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal dari dedaunan pohon mate; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat
[gula-gula]; serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal jagung; sereal, diproses;
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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; snack bar berbasis muesli; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan
isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sosis yang dibungkus adonan;
sourdough (roti); spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spiced cookies (kue kering); stick liquorice [gulagula]; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; susu malt menjadi perasa untuk
minuman; 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; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba); tapioka dan sagu; tart aprikot; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); 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;
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*; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula);
topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat;
topping cokelat yang dapat dimakan; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; 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); vanilla bubuk (Bumbu); wafel beku; wafel mangkok berlapis cokelat; wafer es
krim; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan
jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula]; yule log (kue tradisional); zat pengikat berbasis pati untuk es krim;
zephyr [gula-gula]===
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: ROMI SATRIA WAHONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kota Wisata Coatesville Blok SC. 6/6-7 RT 001 RW 044 Kelurahan Ciangsana
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16968
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: integrated multidimensional Enterprise Architecture (id.EA)
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Biru dan Hitam
: 16, 41, 9, 42
: ===bahan ajar cetak dan materi pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; panduan belajar===
===Layanan pendidikan; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh===
===peralatan dan komputer pengolah data; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat
lunak komputer; publikasi elektronik===
===layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi
perangkat lunak komputer; layanan teknologi informasi===
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Barat, DKI Jakarta, 11720
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: hitam
: 25
: ===Busana Muslim; Pakaian muslim; baju busana muslim; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===
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: Biru tua
: 18, 35, 25, 28
:
===tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas untuk pakaian olahraga===
===jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan
dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian
untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); 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===
===Barang-barang pakaian olahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk
olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup

540 Etiket

Halaman 574 dari 605

setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk olahraga===
===Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); bantalan pelindung [bagian
dari pakaian olahraga]===
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510
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: Warna inti di tengah warna pink muda
: 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; 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 .; 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; 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 untuk
membersihkan komponen-komponen rem 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 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, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (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 Perawatan Noda
Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan
pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; 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
fungsional; 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 spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan 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 mandi; Krim untuk menggelapkan
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Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; 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; 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 makeup; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk 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; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur
tidak mengandung obat; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum
untuk bayi; 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 serba
guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pengawet kulit (poles); Pengharum
interior mobil; Pengharum ruangan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir
ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); 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 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 wajah; Sabun cream;
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk
hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan
untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun
tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub 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 tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk 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, 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
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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, lotion; 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 peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi
yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; 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 toilet
tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk 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-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 antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp;
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; 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 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 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;
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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; 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 rempahrempah; 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
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; 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 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); 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 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 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 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
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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 antipenuaan; 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 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 nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam;
krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia;
kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian];
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;
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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 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
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
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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 cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; 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 jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; 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 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 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;
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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; 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, wangiwangian, 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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu;
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis
pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
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;
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sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel 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, 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 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 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 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 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
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dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai;
sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat
rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan
untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan
pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat
pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaansediaan 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 bahanbahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral,
atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen
beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk
rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut;
semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir
sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan,
pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi;
tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik
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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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540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRE FLYING CHICKEN + LUKISAN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Cokelat, Abu-abu, Putih
: 29
:
===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta
sayur; Pisang goreng dengan aneka toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu
Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai
berbahan dasar kacang; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat
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sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa; 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 kaleng; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu;
Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari,
disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng
atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah;
daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk
keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan; irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur,
diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang
pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah;
kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam;
krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran
segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah;
mentega; 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 yogurt; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak
wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju;
perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk
untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran;
santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju; sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk
makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai
nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup;
sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar
susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033582
: 17/05/2022 09:02:48
:
: C.V. TIGA PERISAI MERAH

Alamat Pemohon

: PANDEAN I NO. 4-6, KEL. PENELEH, KEC. GENTENG, Kota Surabaya, Jawa

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Timur, 60274
: 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
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUPPILA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 30
: ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Asam Sunti (bumbu; Bawang dayak
kering (Bumbu); Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji olahan digunakan sebagai bumbu;
Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam
Padeh; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam
Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan
Tempe ); Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu
Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu
Lontong Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur;
Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie;
Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam
ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu
masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu
pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbubumbu 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; Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah;
Cincalok (Bumbu); 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); Ekstra herbal
(bumbu); Ekstrak rempah-rempah; Extrac nira kelapa (bumbu); Gambir (Rempah-Rempah); Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Kecap untuk penyedap rasa; Kelapa Gongseng (bumbu); Keningar (bumbu dapur); Ketan bumbu; Ketumbar
Bubuk (Bumbu); Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Telur Bumbu
Rendang; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polongpolongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Ngohiong (Bumbu); Pasta cabe untuk digunakan
sebagai bumbu; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; 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; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Quinoa dan sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Saffron
(rempah-rempah); Sage [bumbu]; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan rempahrempah; Seduhan dari rempah-rempah; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
Sereh kering (Bumbu); Temulawak bubuk (bumbu); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar
manis [bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [bumbu];
bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu];
biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami
untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; bir pletok (minuman rempahrempah); bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempahrempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; 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;
cabai kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu; campuran
bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran rempah-rempah; campuran
saus [bumbu]; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chow-chow [bumbu]; chutneys [bumbu]; crab boil [bumbu]; cuka,
saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun sage [bumbu]; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempahrempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; harissa [bumbu]; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai
bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jinten
(bumbu); kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; kari [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; kemiri (bumbu);
ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi
rempah; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica (bumbu); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; msg
(penyedap rasa); pala (bumbu); paprika [bumbu]; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta penyedap pandan; pelapis berbumbu; penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap
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makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial;
ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari;
rempah-rempah yang mengandung kelor; rocoto paste [bumbu]; roti dibumbui dengan rempah-rempah; rumput laut [bumbu];
rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus cranberry [bumbu]; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih digunakan
sebagai bumbu; saus pedas berbumbu; sediaan lobak [bumbu]; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan
rempah (jahe, kunyit, temulawak); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tepung
bumbu; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); za'atar (bumbu)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033754
: 17/05/2022 15:23:36
:
: Amanda Permata S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pekapuran VII No. 4 RT 01/002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11210
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BAKMIE HOMIE
: KAWAN/SAHABAT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH MAROON, KUNING
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kedai mie daging sapi; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara
online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai mie ayam pangsit; Pemesanan meja restoran secara online;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman;
layanan katering keliling; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi
tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan
yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033755
: 17/05/2022 15:24:01
:
: PT. BINA KARYA PRIMA

540 Etiket

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, 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
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAYLA&NAHĀR
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Kolonye; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Maker wajah (Kosmetik); Obat
kumur; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Pencuci tangan; Penguat kuku dan pembersih cat
kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah [facial scrub]
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kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus perekat;
Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan tabir surya; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut;
antiperspiran non-obat; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balsem bibir tanpa obat; basis
make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit;
bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer
wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran
untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk;
deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk
keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang
minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik;
kemenyan; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan
cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih
lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun
cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin,
blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain;
kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut;
kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif
[make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim antikerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan
sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih
kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang
[kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya;
krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh;
lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion
kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion nonobat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk
tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
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perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up
tubuh; make-up untuk compacts; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan
wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga;
minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak tubuh
berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; paket kosmetik
wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa
obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir;
pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisikisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil makeup; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyegar tubuh dengan cara disemprot;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
produk pembersih rumah tangga; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun
antiperspirant; sabun batang; 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 cuci tangan; sabun deodoran; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah;
sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus
make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa
obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo
pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih
wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil
dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===
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:
: ASEP SONJAYA
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIPUTAT, RT 002, RW 013, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Thod 68
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, abu tua, kuning, hitam
: 34
: ===Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran
tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau;
cairan rokok elektronik [e-liquid]; corong rokok elektronik; filter rokok; filter untuk rokok; herbal untuk merokok; kertas linting
rokok; kertas rokok; merokok tembakau; pemantik rokok elektronik; perlataan kantong untuk menggulung rokok; rokok; rokok
kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau linting tangan; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting
sendiri===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GARDENOFNA’EEM
: Suatu penamaan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan 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
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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;
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);
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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
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
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(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,
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
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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
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
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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
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;

Halaman 596 dari 605

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 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
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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
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
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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
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
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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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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033821
: 17/05/2022 17:43:18
:
: Pfizer Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street
New York, New York 10017
: 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
: YOVO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat
pencegahan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data
kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk
mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan
mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan pengendalian
(management) kesehatan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna
mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah
dan medis; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penyelenggaraan percobaan klinikal; perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan
informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat
badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; uji klinis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022033822
: 17/05/2022 17:46:17
:
: Shenzhen Zhongweisainuo Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1401, Building A, Jindi Century Building, Qiaoxiang Road, Gaofa
Community,Shahe Street, Nanshan District, Shenzhen, 518052, China, 518052
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAIRLOVE & logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak
esensial, untuk rokok elektronik.; herbal untuk merokok; kotak rokok; pemantik untuk perokok; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; vaporiser oral untuk perokok===

740
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022033823
: 17/05/2022 17:48:58
:
: Pfizer Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street
New York, New York 10017
: 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
: YOVO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 44
: ===Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan
dengan medis dan kesehatan melalui Internet; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; memberikan informasi kesehatan
melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Yishun Industrial Street 1, A’Posh Bizhub, #06-01/09, Singapore 768160
: 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 Lukisan
: Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau muda, jingga, kuning tua, putih
: 9, 42
: ===Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam
atau menyimpan perangkat lunak; 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 komputer, dapat diunduh; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; peralatan komputer;
perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel;
perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel;
perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam
atau diunduh; program dan perangkat lunak komputer; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar
yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer;
publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet===
===jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten
melacak konten multimedia; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk
platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pengembangan platform komputer;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh;
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyewaan perangkat lunak
aplikasi; perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga===

740

: DID2022033824
: 17/05/2022 17:49:32
:
: Cordlife Group Limited

540 Etiket
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033825
: 17/05/2022 17:50:16
:
: Shenzhen Zhongweisainuo Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1401, Building A, Jindi Century Building, Qiaoxiang Road, Gaofa
Community,Shahe Street, Nanshan District, Shenzhen, 518052, China, 518052
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak
esensial, untuk rokok elektronik.; herbal untuk merokok; kotak rokok; pemantik untuk perokok; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; vaporiser oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022033830
: 17/05/2022 18:10:27
:
: Drajat Wahyu Rini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Samudera Indonesia Blok D9 No 7, Kota Depok, Jawa Barat, 16431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayam Ngumpet + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: silver, gold
: 43
: ===layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033831
: 17/05/2022 18:12:35
:
: HARYADHI

540 Etiket

540 Etiket

: KIMIA FARMA HANKAM BLOK E. IV/5 RT/RW 005/002 KEL. PARUNG SERAB,
KEC. CILEDUG, Kota Tangerang, Banten
: 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
: kostumkomik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat tua
: 9
: ===Animasi yang dapat diunduh; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film kartun animasi; Konten audio, video, dan
multimedia yang direkam sebelumnya; Konten terekam; Video komik yang dapat diunduh; brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; kartun animasi;
kartun animasi 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; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa
animasi; publikasi yang dapat diunduh dalam
bentuk buku yang menampilkan

Halaman 602 dari 605

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; strip komik yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7 Temasek Boulevard #12-07 Suntec Tower One Singapore, SINGAPORE 038987
: 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 Kata
: ROMWE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 25
: ===audit bisnis; bantuan manajemen bisnis; iklan; layanan agen ekspor-impor; layanan agen tenaga kerja; layanan relokasi
untuk bisnis; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pencarian sponsor; pengindeksan web untuk tujuan
komersial atau iklan; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
===Baju renang; kaos kaki panjang; korset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; sarung tangan [pakaian]; sepatu;
syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 98, Gaotie 9th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30274, Taiwan (R.O.C.)
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cha time dan Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 32, 29, 30
: ===Bir (minuman tanpa alkohol); Minuman jus buah; Minuman kacang hijau; Minuman rasa buah; Minuman sari buah;
Minuman serbat; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sari buah; air aerasi; air soda; bir dengan kadar alkohol rendah;
bir rendah alkohol; bir tanpa-alkohol; jus melon; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpaalkohol yang mengandung susu; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman jus lidah buaya; minuman jus prem;
minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman ringan; sari buah tanpa alkohol; sirup untuk minuman===
===Susu kocok; gelatin; jeli untuk makanan; minuman asam laktat; minuman susu, susu sebagai komponen utama; santan;
sarang burung yang bisa dimakan; selai; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; susu; susu gandum; susu kedelai;
susu kental===
===Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Es Konsumsi; Teh rosela; biskuit; es krim; es teh; es yang dapat
dimakan; gula; madu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; permen; puding; sagu; sorbet [es];
teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh jahe; teh lengkeng; teh melon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033835
: 17/05/2022 18:23:54
:
: Roadget Business Pte. Ltd.

: DID2022033838
: 17/05/2022 18:44:37
:
: LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD.

: DID2022033839
: 17/05/2022 18:45:01
: 36775 01/12/2021 AD
: Philip Morris Brands Sàrl

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Halaman 603 dari 605

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 Kata dan Lukisan
: 50 YEARS OF LEADERSHIP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitan, putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau
untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk
perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan
kantong untuk menggulung rokok; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; snus; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk
rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022033842
: 17/05/2022 19:29:10
:
: YUNANDA MOHAMMAD SYAIFULLOH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN DURAN GRIYA TAWANG ALUN RT.023 RW.007 DS. BUNCITAN , Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WEBEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH - HITAM - BIRU
: 25
: ===Ikat pinggang; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Selop; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan
sandal; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian pria; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; sandal; sandal selop; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022033847
: 17/05/2022 20:14:23
:
: CV SANGGA BUANA MAKMUR

540 Etiket

: DSN I TUNJUNG SARI RT013, SANGGA BUANA, WAY SEPUTIH , Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung, 34179
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPAK LILY SANGGA BUANA MAKMUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH, PUTIH
: 30
: ===Hasil produksi penggilingan tepung; Produk zat tepung untuk makanan; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung
tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); tepung; tepung tanpa rasa; tepung
tapioka; tepung tapioka*; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033848
: 17/05/2022 20:17:12
:
: Energizer Brands II LLC

Alamat Pemohon

: 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, U.S.A.

540 Etiket

Halaman 604 dari 605

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
: COOL GEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan penyegar udara===

Halaman 605 dari 605

