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Publicate în 14.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

05474
07.08.2013 S.C. ROBEN S.R.L. Mona'S

2 M 2013
05589

07.08.2013 CORCIU ELENA Fii Ôeful propriului t|u destin!

3 M 2013
05591

07.08.2013 RUSANESCU FLORIAN
-TEODOR

Rasta monsta

4 M 2013
05592

07.08.2013 ARHIEPISCOPIA ARGESULUI
SI MUSCELULUI (EPARHIA
ARGESULUI SI MUSCELULUI)

campionii bucuriei

5 M 2013
05593

07.08.2013 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

POVEÔTI ADEV{RATE

6 M 2013
05594

07.08.2013 S.C. SECTION 8 SECURITY
S.R.L.

SECTION 8 SECURITY

7 M 2013
05595

07.08.2013 S.C. PHARMA NET
SOLUTIONS S.R.L.

SimptoTest

8 M 2013
05596

07.08.2013 S.C. PROACTIVE HR PROFILE
S.R.L.

ARTIZAL

9 M 2013
05597

07.08.2013 S.C. PROACTIVE HR PROFILE
S.R.L.

ZATTARA

10 M 2013
05598

07.08.2013 S.C. TERRA CARPATICA S.R.L. terra carpatica THE DIFFERENT
SIDE OF ROMANIA

11 M 2013
05600

07.08.2013 S.C. GLOBAL DESIGN S.R.L. GLOBAL DESIGN FURNITURE &
MORE

12 M 2013
05601

07.08.2013 S.C. FINE WINE S.R.L. FINE WINE COLLECTION

13 M 2013
05603

07.08.2013 S.C. ANTIBIOTICE S.A. NE CUNOAÔTEM DE O VIAÚ{

14 M 2013
05604

07.08.2013 STERIAN OLIVER COMPANIA DE SUNET

15 M 2013
05605

07.08.2013 STERIAN OLIVER The Candy Shop

16 M 2013
05606

07.08.2013 ISTRATE ANDREI C{T{LIN
T{NASE CRISTIAN C{T{LIN

ROMANIAN GAME DEVELOPERS
ASSOCIATION

17 M 2013
05607

07.08.2013 BONGRAIN S.A. Goudana
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(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2013
05609

07.08.2013 POPA VASILICA TERA LIN UNIVERSUL SOBELOR
SI SEMINEELOR ODAILE
PRAHOVA

19 M 2013
05610

07.08.2013 COMUNITATEA ARMÂN{ DIN
ROMÂNIA - FILIALA
BUCUREÔTI

ARMÂNAMEA TRÂ EUROPA

20 M 2013
05611

07.08.2013 GHEORGHITA MIHAELA BRÂNSIC{

21 M 2013
05612

07.08.2013 GHEORGHITA MIHAELA PÂINE MOZAIC

22 M 2013
05613

07.08.2013 GHEORGHITA MIHAELA HRANA VIE by Mimi raw vegan
energy

23 M 2013
05614

07.08.2013 RABELINK SERVICES B.V. RABELINK
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(210) M 2013 05474
(151) 07.08.2013
(732) S.C. ROBEN S.R.L., Str. Nandra

Pocanschi nr. 4, Jud. Hunedoara,
335500, HAŢEG ROMANIA 

(540)

Mona'S

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05610
(151) 07.08.2013
(732) COMUNITATEA ARMÂNĂ DIN

R O M Â N I A  -  F I L I A L A
BUCUREŞTI, Str. Teiul Doamnei nr.
91, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARMÂNAMEA TRÂ EUROPA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05589
(151) 07.08.2013
(732) CORCIU ELENA, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fii Şeful propriului tău destin!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05600
(151) 07.08.2013
(732) S.C. GLOBAL DESIGN S.R.L., Str.

Oborului nr. 390 A, Sat Şcheia,
judeţul Suceava, , COMUNA
ŞCHEIA ROMANIA 

(540)

GLOBAL DESIGN FURNITURE &
MORE
 
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05591
(151) 07.08.2013
(732) R U S A N E S C U  F L O R I A N

-TEODOR, Bdul. Eroilor nr. 21, bl.
B1, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rasta monsta

(591) Culori revendicate:roşu, grena, galben
  
(531) Clasificare Viena:040521; 270508;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi energizante; bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05592
(151) 07.08.2013
(732) ARHIEPISCOPIA ARGESULUI SI

M U S C E L U L U I  ( E P A R H I A
ARGESULUI SI MUSCELULUI),
Bdul. Basarabilor nr. 23, Judeţul
Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(540)

campionii bucuriei

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
mov, albastru, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270502;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, organizarea
competiţiilor sportive, educaţie fizică,
închirierea terenurilor de sport, educaţie
religioasă, publicarea cărţilor, servicii de
instruire, biblioteci, organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale,
editare de casete video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05601
(151) 07.08.2013
(732) S.C. FINE WINE S.R.L., Sat

Finţeşti, nr. 434, camera nr. 2, Judeţul
Buzău, , COMUNA NĂENI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FINE WINE COLLECTION

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
negru, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:110302; 110320;

270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05603
(151) 07.08.2013
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

NE CUNOAŞTEM DE O VIAŢĂ
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase.
35 Publicitate şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor proprii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; conducerea şi
administrarea afacerilor.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
organizare de călătorii.
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05604
(151) 07.08.2013
(732) STERIAN OLIVER ,  Calea

Dorobanţilor nr. 107, et. 2, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPANIA DE SUNET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05605
(151) 07.08.2013
(732) STERIAN OLIVER ,  Calea

Dorobanţilor nr. 107, et. 2, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Candy Shop

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;
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270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05606
(151) 07.08.2013
(732) ISTRATE ANDREI CĂTĂLIN, Str.

Dumbrava Nouă nr. 5, bl. M28, sc. 2,
et. 7, ap. 98, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) TĂNASE CRISTIAN CĂTĂLIN,
Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
1, et. 1, ap. 6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMANIAN GAME DEVELOPERS
ASSOCIATION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a jocurilor video;
publicitate; servicii de cercetare a pieţei;
organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial; reclamă în domeniul de dezvoltare
al jocurilor video. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05593
(151) 07.08.2013
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., Calea Floreasca nr. 60, et. 5,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

POVEŞTI ADEVĂRATE

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05607
(151) 07.08.2013
(732) BONGRAIN S.A., 42 Rue Rieussec,

78220, VIROFLAY FRANTA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Goudana
  
(531) Clasificare Viena:080301; 080312;

190108; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Brânză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05594
(151) 07.08.2013
(732) S.C. SECTION 8 SECURITY

S.R.L., Str. 21 Decembrie nr. 118, ap.
1 ,  J u d e ţu l  C l u j ,  4 0 0 6 0 4 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

SECTION 8 SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05595
(151) 07.08.2013
(732) S.C. PHARMA NET SOLUTIONS

S.R.L., Intrarea Trompetului nr. 1,
sector 5, 052279, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SimptoTest

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);

materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale, redactare
texte publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05596
(151) 07.08.2013
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTIZAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
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distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale (redactare,
tehnoredactare, tratamentul textelor),
redactare texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05597
(151) 07.08.2013
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZATTARA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,

ierbicide.
16 Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale (redactare,
tehnoredactare, tratamentul textelor),
redactare texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05609
(151) 07.08.2013
(732) POPA VASILICA, Str. Dorobanţi nr.

120, Sat Puchenii Mari, judeţul
Prahova, , COMUNA PUCHENII
MARI ROMANIA 

(540)

TERA LIN UNIVERSUL SOBELOR SI
SEMINEELOR ODAILE PRAHOVA
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(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05598
(151) 07.08.2013
(732) S.C. TERRA CARPATICA S.R.L.,

Str. Bisericii nr. 76, Sat Ratesti,
Judeţul Buzău, , COMUNA BERCA
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

terra carpatica THE DIFFERENT SIDE
OF ROMANIA

 
(531) Clasificare Viena:030407; 030413;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de produse inclusă în lista
alfabetică).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
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sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
clasa de produse inclusă în lista alfabetică).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (solicităm protecţie pentru întreaga
clasa de servicii inclusă în lista alfabetică).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga clasa de servicii inclusă în lista
alfabetică).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga clasa de servicii inclusă în lista
alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05614
(151) 07.08.2013
(732) RABELINK SERVICES B.V., Str.

Vlijtstraat nr. 54, 7005BN,
DOETINCHEM NETHERLANDS 

(540)

RABELINK

(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

  

(531) Clasificare Viena:270508; 270511;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05611
(151) 07.08.2013
(732) GHEORGHITA MIHAELA, Str.

Soldat Ion Tudor nr. 6, bl. 6, ap. 9, P,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRÂNSICĂ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produs deshidratat pe bază de seminţe şi
condimente având gust de brânză, simplă şi în
diverse combinaţii cu mărar, chimen şi alte
condimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05612
(151) 07.08.2013
(732) GHEORGHITA MIHAELA, Str.

Soldat Ion Tudor nr. 6, bl. 6, ap. 9, P,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PÂINE MOZAIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produs deshidratat pe bază de seminţe
şi/sau cereale fără gluten cu gust de pâine, ca
substiuit de pâine

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05613
(151) 07.08.2013
(732) GHEORGHITA MIHAELA, Str.

Soldat Ion Tudor nr. 6, bl. 6, ap. 9, P,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HRANA VIE by Mimi raw vegan energy
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Legume şi fructe uscate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; ulei de cocos, produse fermentate
(Kim Chim).
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate din cereale fără gluten,pâine
din cereale fără gluten, produse de patiserie şi

cofetărie, biscuiţi, batoane energizante,
fursecuri, bomboane; pâine; sare, oţet, muştar,
sosuri (condimente şi mirodenii).
31 Produse alimentare deshidratate pentru
consumul uman pe bază de cereale fără gluten,
nuci, migdale, seminţe şi alte condimente
naturale; seminţe, cereale fără gluten şi plante.
32 Limonada, lapte de migdale, socata,
băuturi răcoritoare, băuturi proteice; băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜


