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Cereri m|rci publicate în 13.01.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 08692 06/01/2017 S.C. MIDAL FRIG MANAGEMENT
S.R.L.

FRIGSHOP ECHILIBRUL RECE

2 M 2016 08786 06/01/2017 ASAT - ASOCIATIA PENTRU
SUSTINEREA AGRICULTURII
TARANESTI

ASAT-ASOCIAÚIA PENTRU
SUSÚINEREA AGRICULTURII
Ú{R{NEÔTI

3 M 2016 08792 06/01/2017 MANDU MIHAI CONSTANTIN POB SOFT

4 M 2017 00039 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI
CIOCCOLATO & CHERRY

5 M 2017 00041 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI WHISKY

6 M 2017 00043 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI
CIOCCOLATO

7 M 2017 00044 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI TIRAMISU

8 M 2017 00045 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI TOFFEE

9 M 2017 00046 06/01/2017 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CREMA DI
CAFÉ-CAFÉ

10 M 2017 00051 06/01/2017 CIUC{ LIVIU-BOGDAN ANUARUL FACULT{ÚILOR DE
DREPT DIN ROMÂNIA

11 M 2017 00052 06/01/2017 CIUC{ LIVIU-BOGDAN ANUARUL PROFESORILOR DE
DREPT DIN ROMÂNIA

12 M 2017 00053 06/01/2017 ROLINKX INVEST S.R.L. ACUARELA COCKTAILS

13 M 2017 00054 06/01/2017 ANGHEL VALENTIN AVBS CREDIT

14 M 2017 00055 06/01/2017 GRAND FUTURE INVESTMENT
GROUP S.R.L.

Natural 2
HEALTHY/TASTY/UNIQUE

15 M 2017 00056 06/01/2017 S.C. ALFA 98 S.R.L. BEmag Liquor Store and more

16 M 2017 00057 06/01/2017 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. LAXACUTIN
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17 M 2017 00058 06/01/2017 S.C. MARATHON DISTRIBUTION
GROUP S.R.L.

TURT{ DULCE HANSEL Ôl
GRETEL

18 M 2017 00060 06/01/2017 S.C. CLIENT SERVICE EXPERT
S.R.L.

Al Duomo Ristorante

19 M 2017 00061 06/01/2017 VENICCI BABY S.R.L. BABY BOX

20 M 2017 00062 06/01/2017 CHETRONE CRISTIAN MONTIS

21 M 2017 00063 06/01/2017 TUCAN MIHAI - ADRIAN creative ones

22 M 2017 00064 06/01/2017 S.C. PHARMATOR S.R.L. BIONATURALIS

23 M 2017 00065 06/01/2017 S.C. PHARMATOR S.R.L. BIOCARE
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(210) M 2016 08692
(151) 06/01/2017
(732) S . C .  M I D A L  F R I G

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Buziaşului nr. 6, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

FRIGSHOP ECHILIBRUL RECE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:011517; 270501;

270505; 270511; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de produse de uz industrial pentru
echipamentele de frig artificial (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, en gross
şi/sau en-detail, în supermarketuri, în
magazine specializate pentru produsele cu
caracter specific şi în magazine nespecializate,
prin centre comerciale, după catalog prin
reprezentanţi locali sau pe cale electronică
prin internet, prin web-site sau sub formă de
magazin on-line; servicii de import-export de
asemenea produse; organizare de expoziţii şi
târguri în scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08786
(151) 06/01/2017
(732) ASAT - ASOCIATIA PENTRU

SUSTINEREA AGRICULTURII
TARANESTI, Str. Labirint nr. 11, ap.
2, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ASAT-ASOCIAŢIA PENTRU
S U SŢ I N E R E A  A G R I C U L T U R I I
ŢĂRĂNEŞTI

(591) Culori revendicate:verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

260409; 270501; 290112;  

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

31 Legume şi fructe proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08792
(151) 06/01/2017
(732) MANDU MIHAI CONSTANTIN,

Str. Textilistului nr. 14, bl. G7, sc. A,
et. 4, ap. 17, judeţul Olt, 2300004,
SLATINA ROMANIA 

(540)

POB SOFT

(591) Culori revendicate:roşu-vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

42 Creare de software, dezvoltare de software,
proiectare de software, întreţinere de software,
instalarea de software, închirierea de software;
actualizarea software-ului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00043
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI CIOCCOLATO

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, bej, auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080119;

080122; 250119; 270501; 290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00044
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI TIRAMISU

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, bej, auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080117;

080119; 080122; 250119; 270501;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00045
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI TOFFEE

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, auriu, bej

  
(531) Clasificare Viena:080119; 080122;

250119; 270501; 290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00046
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI CAFÉ-CAFÉ

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, auriu, bej

  
(531) Clasificare Viena:050701; 110304;

250119; 270501; 290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00039
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI CIOCCOLATO
& CHERRY

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, bej, auriu, roz, maro

  
(531) Clasificare Viena:050716; 080119;

080122; 240502; 250119; 260418;
270501; 290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00041
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu
nr. 341-359, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANGELLI CREMA DI WHISKY

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru, bej, auriu

  
(531) Clasificare Viena:011519; 011521;

240502; 250119; 260418; 270501;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
lichior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00060
(151) 06/01/2017
(732) S.C. CLIENT SERVICE EXPERT

S.R.L., Str. Paul Chinezu nr. 2,
Subsol, SAD1 şi SAD2, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Al Duomo Ristorante
  
(531) Clasificare Viena:010701; 070103;

260116; 270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00061
(151) 06/01/2017
(732) VENICCI BABY S.R.L., Str. Ana

Ipătescu, nr. 2, bl. E1, sc. D, ap. 16,
Jud. Suceava, 720042, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

BABY BOX

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

16 Hârtie şi carton; materiale plastice pentru
ambalat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00062
(151) 06/01/2017
(732) CHETRONE CRISTIAN, Intrarea

Doinei nr. 45A, Comuna Dobroeşti,
judeţul Ilfov, 077085, Sat Fundeni
ROMANIA 

(540)

MONTIS
  

(531) Clasificare Viena:261125; 261325;
270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00063
(151) 06/01/2017
(732) TUCAN MIHAI - ADRIAN, Str.

Aurel Vlaicu nr. 4, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

creative ones
  

(531) Clasificare Viena:011523; 270501;
270508;  

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

35 Publicitate; marketing, marketing online,
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; servicii de comert cu amănuntul;
lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare, proiectare şi întreţinere de pagini web;
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găzduire de portaluri web; design de site-uri
web; programare de pagini web personalizate;
dezvoltare de pagini web pentru terţi;
consultanţă în materie de design de pagini
web; administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00054
(151) 06/01/2017
(732) ANGHEL VALENTIN, B-dul Unirii,

nr. 45, bl. E3, tronson 1, sc. 1, et. 2,
ap. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti

(540)

AVBS CREDIT

(591) Culori revendicate:albastru închis,
mov

  
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;

290112;  

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

36 Activităţi financiare, activităţi de

consultanţă pentru investiţii, activităţi
desfăşurate de brokeri de credite şi consilieri
financiari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00057
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LAXACUTIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (Solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (Solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în această clasă
conform Clasificarii de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
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membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (Solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00055
(151) 06/01/2017
(732) GRAND FUTURE INVESTMENT

GROUP S.R.L., Str. Tuzla nr. 39, sc.
A, et. 6, şi 7, ap. 25, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Natural 2 HEALTHY/TASTY/UNIQUE

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501; 270511; 290114;  

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

43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00056
(151) 06/01/2017
(732) S.C. ALFA 98 S.R.L., Calea 13

Septembrie, nr. 188, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEmag Liquor Store and more

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:260106; 270511;

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

clase:

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
băuturi alcoolice spirtoase; băuturi alcoolice
comestibile; băuturi alcoolice din fructe;
băuturi alcoolice aperitiv, bitter; băuturi
alcoolice de tip bitter; băuturi alcoolice care
conţin fructe.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terţi (achiziţie de bunuri
pentru alte întreprinderi); servicii de vânzare
cu amănuntul prin reţele informatice mondiale
în legatură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legatură cu băuturi alcoolice
(cu excepţia berii); servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legatură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00058
(151) 06/01/2017
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 1, bl. G3,
sc. 1, et. 9, ap. 260, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TURTĂ DULCE HANSEL Şl GRETEL
  

(531) Clasificare Viena:250113; 250119;
270501; 270511;  

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

30 Turtă dulce; turtă dulce artizanală; turtă
dulce cu diferite umpluturi; turtă dulce
glazurată; biscuiţi de turtă dulce; turtă dulce
olandeza (taai taai); fursecuri din turtă dulce;
decoraţii pentru consum uman din turtă dulce;
decoraşii de Crăciun din turtă dulce; glazuri
pentru turtă dulce; produse de patiserie;

produse de cofetărie.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de vânzare cu amănuntul;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzare; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea în legatură cu
produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00051
(151) 06/01/2017
(732) CIUCĂ LIVIU-BOGDAN, Aleea

Şcolii nr. 2, Jud. Galaţi, 800042,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

ANUARUL FACULTĂŢILOR DE
DREPT DIN ROMÂNIA

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie saumenaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00052
(151) 06/01/2017
(732) CIUCĂ LIVIU-BOGDAN, Aleea

Şcolii nr. 2, Jud. Galaţi, 800042,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

ANUARUL PROFESORILOR DE
DREPT DIN ROMÂNIA

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie saumenaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00053
(151) 06/01/2017
(732) ROLINKX INVEST S.R.L., Str. Teo

Peter nr. 11G, Casa 1, judeţul Cluj,
400368, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

ACUARELA COCKTAILS

(591) Culori revendicate:mov, verde-olive,
gri

  
(531) Clasificare Viena:200105; 270501;

270511; 290113;  

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

41 Instruire în pictură; demonstraţie
(pregătire) în pictură şi tehnici de decorare;
organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente educative;
organizare de evenimente de recreere;
organizare şi coordonare de evenimente
educaţionale; servicii de rezervare şi vânzare
de bilete pentru evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00064
(151) 06/01/2017
(732) S.C. PHARMATOR S.R.L., Str.

Dropiei nr. 10, judeţul Cluj, 400247,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BIONATURALIS

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

3 Cosmetice; măşti cosmetice; farduri
cosmetice; spume (cosmetice); cosmetice
nemedicinale; produse cosmetice; cosmetice
colorate; cosmetice decorative; săpunuri
cosmetice; cosmetice şi preparate cosmetice;
creme cosmetice; trusă pentru cosmetice;
eye-liner (cosmetice); loţiuni autobronzante
(cosmetice); preparate autobronzante
(cosmetice); uleiuri minerale (cosmetice);
produse cosmetice hidratante; hidratante
(produse cosmetice); cosmetice pentru
bronzare; creme autobronzante (cosmetice);
loţiuni solare (cosmetice); loţiuni tonice
(cosmetice); creme fluide (cosmetice);
cosmetice pentru buze; preparate hidratante
(cosmetice); anticearcăne corectoare
(cosmetice); cosmetice pentru unghii; farduri
cosmetice pentru ochi; farduri cosmetice
pentru pleoape; preparate cosmetice pentru
bronzat; creme cosmetice pentru duş; produse
cosmetice pentru animale; henna pentru
scopuri cosmetice; măşti de piele (cosmetice);
pudre cosmetice pentru faţă; rezerve pentru
pudriere (cosmetice); geluri hidratante
(produse cosmetice); pudre compacte (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru păr;
creme tonifiante (produse cosmetice); creme
de noapte (cosmetice); produse cosmetice
pentru piele; preparate cosmetice pentru baie;
concentrate hidratante (produse cosmetice);
produse cosmetice pentru sprâncene; produse

pentru bronzare (cosmetice); preparate
cosmetice pentru slăbire; loţiuni cosmetice
pentru faţă; produse cosmetice pentru duş;
preparate cosmetice pentru întărire; creioane
cosmetice pentru obraji; creme şi loţiuni
cosmetice; loţiuni cosmetice de păr; loţiuni
cosmetice pentru bronzare; creme cosmetice
de mâini; uleiuri cosmetice pentru epidermă;
loţiuni pentru bronzat (cosmetice); primer
pentru unghii (cosmetice); vârfuri pentru
unghii (cosmetice); bază pentru unghii
(cosmetice); întăritor pentru unghii
(cosmetice); geluri cosmetice pentru ochi;
produse cosmetice pentru gene; şerveţele
cosmetice umezite în prealabil; loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni pentru ten
(produse cosmetice); produse de protecţie
solară (cosmetice); creme pentru faţă (produse
cosmetice); preparate pentru protecţia solară
(cosmetice); cremepentru faţă (produse
cosmetice);preparate pentru protecţie solară
(cosmetice); loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); uleiuri de protecţie solară
(cosmetice); produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice); preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului; produse cosmetice
exfoliante pentru corp; produse cosmetice
pentru spălarea feţei; produse cosmetice
pentru deschiderea tenului; şerveţele
impregnate cu produse cosmetice; creme
pentru corp (produse cosmetice); produse
cosmetice pentru descurcarea părului; sclipici
folosit în scopuri cosmetice; uleiuri pentru
protecţie solară (cosmetice); cosmetice pentru
tratarea pielii uscate; produse cosmetice
pentru uz personal; produse cosmetice pentru
machiajul ochilor; uleiuri pentru corp
(produse cosmetice); produse exfoliante
pentru ten (cosmetice); ruj cu protecţie solară
(cosmetice); vopsele de corp (produse
cosmetice); rezerve de cosmetice pentru
dozatoare; loţiuni cosmetice pentru
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îndepărtarea machiajului; cosmetice de
îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii; preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului; preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor; preparate cosmetice
cu protecţie solară; culoare pentru buze
(produse cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului; pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice); preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii; şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice; produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice); produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse de
curăţare pentru perii cosmetice; măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă; şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice;
produse cosmetice sub formă de uleiuri;
produse cosmetice sub formă de creme; creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
preparate cosmetice care ajută la slăbit; uleiuri
dupa expunerea la soare (cosmetice); loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice);
produse cosmetice sub formă de lapte; loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
produse cosmetice de aplicare pe buze;
produse cosmetice sub formă de loţiuni;
produse cosmetice sub formă de pudră;
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj); produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor; produse cosmetice sub
formă de geluri; creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice); preparate cosmetice de
exfoliere pentru faţă; preparate cosmetice
pentru inhibarea creşterii părului; cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit; produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale);
şerveţele pentu faţă imbibate cu produse
cosmetice; uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele); preparate pentru curăţare

impregnate pe discuri cosmetice; seturi de
produse cosmetice pentru igienă bucală;
balsamuri de buze cu protecţie solară
(cosmetice); uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice; preparate
cosmetice pentru păr şi pielea capului;
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice; dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetice); produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice); preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical);
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape; produse cosmetice sub formă de fard
de obraz; măşti pentru închiderea porilor
utilizate ca produse cosmetice; creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor; preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide; preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor;
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice; geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice);
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală; produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii; produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare; produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare; preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice);
preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe faţă; benzi de
albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (cosmetice).
35 Publicitate; administraţie comercială;
servicii de publicitate pentru produse
cosmetice; servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice;
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele; studii de marketing în
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domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
şi de înfrumuseţare; servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice; servicii de
vânzare cu amanuntul cu livrare prin poştă
pentru produse cosmetice; servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor
cosmetice; furnizarea de informaţii despre
produse de larg consum, şi anume cu privire la
cosmetice; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00065
(151) 06/01/2017
(732) S.C. PHARMATOR S.R.L., Str.

Dropiei nr. 10, judeţul Cluj, 400247,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BIOCARE

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

3 Cosmetice; măşti cosmetice; farduri
cosmetice; spume (cosmetice); cosmetice
nemedicinale; produse cosmetice; cosmetice
colorate; cosmetice decorative; săpunuri
cosmetice; cosmetice şi preparate cosmetice;
creme cosmetice; trusă pentru cosmetice;
eye-liner (cosmetice); loţiuni autobronzante
(cosmetice); preparate autobronzante
(cosmetice); uleiuri minerale (cosmetice);
produse cosmetice hidratante; hidratante
(produse cosmetice); cosmetice pentru
bronzare; creme autobronzante (cosmetice);
loţiuni solare (cosmetice); loţiuni tonice
(cosmetice); creme fluide (cosmetice);
cosmetice pentru buze; preparate hidratante

(cosmetice); anticearcăne corectoare
(cosmetice); cosmetice pentru unghii; farduri
cosmetice pentru ochi; farduri cosmetice
pentru pleoape; preparate cosmetice pentru
bronzat; creme cosmetice pentru duş; produse
cosmetice pentru animale; henna pentru
scopuri cosmetice; măşti de piele (cosmetice);
pudre cosmetice pentru faţă; rezerve pentru
pudriere (cosmetice); geluri hidratante
(produse cosmetice); pudre compacte (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru păr;
creme tonifiante (produse cosmetice); creme
de noapte (cosmetice); produse cosmetice
pentru piele; preparate cosmetice pentru baie;
concentrate hidratante (produse cosmetice);
produse cosmetice pentru sprâncene; produse
pentru bronzare (cosmetice); preparate
cosmetice pentru slăbire; loţiuni cosmetice
pentru faţă; produse cosmetice pentru duş;
preparate cosmetice pentru întărire; creioane
cosmetice pentru obraji; creme şi loţiuni
cosmetice; loţiuni cosmetice de păr; loţiuni
cosmetice pentru bronzare; creme cosmetice
de mâini; uleiuri cosmetice pentru epidermă;
loţiuni pentru bronzat (cosmetice); primer
pentru unghii (cosmetice); vârfuri pentru
unghii (cosmetice); bază pentru unghii
(cosmetice); întăritor pentru unghii
(cosmetice); geluri cosmetice pentru ochi;
produse cosmetice pentru gene; şerveţele
cosmetice umezite în prealabil; loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni pentru ten
(produse cosmetice); produse de protecţie
solară (cosmetice); creme pentru faţă (produse
cosmetice); preparate pentru protecţia solară
(cosmetice); cremepentru faţă (produse
cosmetice);preparate pentru protecţie solară
(cosmetice); loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); uleiuri de protecţie solară
(cosmetice); produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice); preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului; produse cosmetice
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exfoliante pentru corp; produse cosmetice
pentru spălarea feţei; produse cosmetice
pentru deschiderea tenului; şerveţele
impregnate cu produse cosmetice; creme
pentru corp (produse cosmetice); produse
cosmetice pentru descurcarea părului; sclipici
folosit în scopuri cosmetice; uleiuri pentru
protecţie solară (cosmetice); cosmetice pentru
tratarea pielii uscate; produse cosmetice
pentru uz personal; produse cosmetice pentru
machiajul ochilor; uleiuri pentru corp
(produse cosmetice); produse exfoliante
pentru ten (cosmetice); ruj cu protecţie solară
(cosmetice); vopsele de corp (produse
cosmetice); rezerve de cosmetice pentru
dozatoare; loţiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului; cosmetice de
îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii; preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului; preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor; preparate cosmetice
cu protecţie solară; culoare pentru buze
(produse cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului; pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice); preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii; şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice; produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice); produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse de
curăţare pentru perii cosmetice; măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă; şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice;
produse cosmetice sub formă de uleiuri;
produse cosmetice sub formă de creme; creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
preparate cosmetice care ajută la slăbit; uleiuri
dupa expunerea la soare (cosmetice); loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice);
produse cosmetice sub formă de lapte; loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);

produse cosmetice de aplicare pe buze;
produse cosmetice sub formă de loţiuni;
produse cosmetice sub formă de pudră;
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj); produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor; produse cosmetice sub
formă de geluri; creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice); preparate cosmetice de
exfoliere pentru faţă; preparate cosmetice
pentru inhibarea creşterii părului; cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit; produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale);
şerveţele pentu faţă imbibate cu produse
cosmetice; uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice); produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele); preparate pentru curăţare
impregnate pe discuri cosmetice; seturi de
produse cosmetice pentru igienă bucală;
balsamuri de buze cu protecţie solară
(cosmetice); uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice; preparate
cosmetice pentru păr şi pielea capului;
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice; dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetice); produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice); preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical);
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape; produse cosmetice sub formă de fard
de obraz; măşti pentru închiderea porilor
utilizate ca produse cosmetice; creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor; preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide; preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor;
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice; geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice);
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală; produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii; produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
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(produse cosmetice); preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare; produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare; preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice);
preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe faţă; benzi de
albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (cosmetice); săpunuri; săpun
lichid; săpun detergent; săpun praf; săpun
industrial; săpunuri carbolice; săpunuri
antiprespirante; săpunuri nemedicinale;
săpunuri parfumate; săpunuri deodorante;
săpunuri granulate; săpun de migdale; geluri
cu săpun; săpunuri cremă; săpun de baie;
săpun de duş; săpun pentru bărbierit; săpun
pentru piele; produse de săpun; săpun în
calupuri; săpun de înfrumuseţare; săpunuri
pentru mâini; săpunuri de rufe; săpunuri şi
geluri; săpunuri pentru toaletă; săpunuri de
faţă; săpunuri cu aloe; săpunuri dezinfectante
parfumate; săpun antiprespirant pentru
picioare; burete impregnat cu săpun; săpun
pentru întreţinerea harnaşamentului; săpun
pentru igiena personală; săpun de uz caznic;
săpun lichid pentru rufe; săpunuri pentru
îngrijirea corporală; săpunuri de toaletă
nemedicinale; săpunuri din buretele Loofah;
săpunuri-cremă de corp; săpunuri de baie
lichide; soluţii pe bază desăpun; săpun pentru
utilizare fără apă; săpun lichid pentru spălarea
vaselor; săpun solid pentru spălarea
corpului;săpunuri sub formă de gel; săpunuri
stik pentru bărbierit (preparate); săpunuri
pentru redarea strălucirii textilelor; emulsii
fără săpun pentru spălarea corpului; săpun
lichid pentru băi de picioare; foiţe de săpun de

uz personal; săpunuri lichide pentru mâini şi
faţă; rezerve de săpun de mâini pentru
dozatoare; săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat; săpun pentru curăţarea
suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau
gudron; loţiuni bay rum (cel mai des utilizate
ca aftershave sau apă de colonie, dar şi ca
deodorante, de asemenea, utilizate ca
ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit); geluri de baie; geluri de corp; geluri
pentru faţă; geluri pentru mâini; geluri de baie
(nemedicinale); geluri spumante pentru baie;
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii; geluri
pentru aranajrea părului; geluri pentru albirea
dinţilor; gel pentru coafarea părului; creme,
loţiuni şi geluri hidratante; gel de baie şi de
duş; gel de aloe vera de uz cosmetic; geluri
sub formă de sprayuri pentru coafură; geluri
de baie şi de duş, nu de uzmedical; geluri de
masaj, altele decât cele de uz medicinal; geluri
de masaj, altele decât cele pentru uz
medicinal; detergenţi pentru maşinile de spălat
vase sub formă de gel; gelatină pe bază de
alge destinat utilizării în spălătorii (funori);
pudră pentru bebeluşi; pudră de toaletă; pudră
pentru faţă; pudră de machiaj; pudră de talc;
pudră pentru curăţarea dinţilor; pudră de talc
pentru toaletă; pudră parfumată (de uz
cosmetic); pudră de talc pentru corp; farduri
de pleoape sub formă de creioane şi pudră;
ulei pentru corp de uz cosmetic; ulei de corp
sub formă de spray.

˜˜˜˜˜˜˜


