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Cereri Mărci publicate în 10/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03330 03/05/2019 BLACK GOAT MEDIA S.R.L. viaţaverdeviu

2 M 2019 03331 03/05/2019 LUDOVIC IULIAN VIERU IAȘI în Trail

3 M 2019 03332 03/05/2019 EMILIAN ISAILA FOTBALplus.ro

4 M 2019 03333 03/05/2019 EMILIAN ISAILA FOTBAL plus MAGAZIN

5 M 2019 03334 03/05/2019 EMILIAN ISAILA PolitikNEWS.ro

6 M 2019 03335 03/05/2019 FLORINA BADEA WELLNESS FAIRY

7 M 2019 03336 03/05/2019 LIVIU-ADRIAN GANEA YOYO BURGERS & MORE

8 M 2019 03337 03/05/2019 ZORIAN EXPORT S.R.L. ZORIAN

9 M 2019 03338 03/05/2019 SC MISAVAN TRADING SRL Poy! SPALĂ VASELE CU
PLĂCERE

10 M 2019 03339 03/05/2019 SC MISAVAN TRADING SRL FORTINO

11 M 2019 03340 03/05/2019 VASILE FLOREA
DANA MIHAELA FLOREA

BALCAN music tv

12 M 2019 03341 03/05/2019 RIG IMOBILIARE ARAD SRL AVANTGARDE Events

13 M 2019 03342 03/05/2019 POLICOLOR EXIM SRL ABRALUX

14 M 2019 03343 03/05/2019 Victor Jalo IMUNOCUBE 3

15 M 2019 03346 03/05/2019 GEDIS BEVERAGES SRL FINEBAR FINEST SELECTION

16 M 2019 03347 04/05/2019 SC KLINGEIS CONSULTING
SRL

Passion - Garden Eden in
Transsylvania

17 M 2019 03348 05/05/2019 BIOLOGOS SRL TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE

18 M 2019 03349 05/05/2019 SC TAIL WAGGING SERVICES
SRL

HAMBOX

19 M 2019 03350 05/05/2019 MARINELA ANA BANICA ORTHO Kid Super Smile . Super
Power
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(210) M 2019 03330
(151) 03/05/2019
(732) BLACK GOAT MEDIA S.R.L., STR.

MARASESTI NR. 20, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

viaţaverdeviu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

3. Săpunuri naturale, paste de dinţi, creme de
faţă şi de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumerie, şampoane, odorizante,
uleiuri esenţiale aromate, preparate cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse de protecţie solară,
beţişoare parfumate, măşti cosmetice, preparate
de curăţare.
5. Suplimente alimentare sau dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, suplimente dietetice
conţinând propolis şi/sau lăptişor de matcă şi/sau
miere, suplimente dietetice din polen.
18. Umbrele, umbrele de soare, eşarfe pentru
transportul copiilor mici, port-bebe, saci de plajă,
ghiozdane, genţi de cumpărături pe roţi, sacoşe
textile pentru cumpărături.
25. Tricouri, pulovere, hanorace, veste, şepci,
eşarfe.
29. Nuci şi seminţe preparate, seminţe
comestibile, seminţe procesate, batoane
organice pe bază de nuci şi seminţe, fructe
uscate.
30. Făinuri, amestecuri de făină, făină de ovaz,
de orz, de făină, de soia, de mei, de grâu,
de porumb, de secară, de orez, de tapioca, de
nuci, de fasole, de muştar, de cartofi, mix de

condimente, alimente făinoase, paste făinoase,
fulgi din cereale, seminţe de in, de cânepă pentru
consum uman, ierburi (condimente), seminţe
procesate.
31. Fructe proaspete, nuci, legume şi ierburi,
migdale (fructe), afine, alge pentru consum
uman, aloe vera pentru uz alimentar, alune,
amestecuri de fructe (proaspete), arahide
neprelucrate, aranjamente de fructe proaspete,
arbori şi arbuşti, cereale neprelucrate pentru
consum, coşuri cadou cu fructe proaspete,
germeni de cereale, ghimbir, iarbă de grâu,
ierburi pentru consumul uman, miezuri de nucă
crude.
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume, sucuri
de aloe vera, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, limonade,
smoothies, băuturi racoritoare din ghimbir,
nectare din fructe non-alcoolice, băuturi non-
alcoolice, cocktail-uri non-alcoolice, must de
struguri, nefermentate, şerbet (băutură), siropuri
pentru băuturi, suc de roşii (băutură), lapte de
migdale, lapte de arahide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii de comerţ cu
amanuntul şi vânzare online de produse bio şi
naturale din clasele 3, 5,18, 25, 29, 30, 31 şi 32,
servicii de comerţ cu amănuntul şi vânzare online
de informaţii educative pentru o viaţă sănătoasă
înregistrate electronic sau descărcabile de
pe internet, difuzare de materiale publicitare
(fluturaşi, prospecte, imprimate, eşantioane),
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii de relatii cu publicul,
consultanţă în marketing, cercetare şi studii de
marketing, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut video şi audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere,
transmisie de informaţii online, furnizarea de
forumuri online, comunicare prin bloguri online,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor.
41. Servicii educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet pentru o viaţă
sănătoasă, organizare de conferinţe, seminarii,
cursuri, organizarea şi conducerea de workshop-
uri, publicarea cărţilor, educaţie şi divertisment,
servicii de instruire, publicare de cărţi audio,
furnizare de seminare online de formare, cursuri
de instruire în alimentaţie, parenting şi stil de
viaţă sănătos, publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet, editare de texte scrise,
furnizare de informaţii despre învăţământ online,
servicii de scriere pentru bloguri.
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───────

(210) M 2019 03331
(151) 03/05/2019
(732) LUDOVIC IULIAN VIERU, STR.

STRAPUNGERE SILVESTRU NR.
9, BL.C3, AP.24, JUD. IAŞI, IAŞI,
700002, IAȘI, ROMANIA

(540)

IAȘI în Trail

(531) Clasificare Viena: 07.05.08; 07.05.25;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 03332
(151) 03/05/2019
(732) EMILIAN ISAILA, STR. BERCENI

NR. 5, BL. 3, SC. A, ET. 1, AP.
11, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

FOTBALplus.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17

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

41. Furnizare de informații și știri online în
domeniul sportului, nedescărcabile, furnizare de
știri pentru industria audiovizuală, organizare de
evenimente sportive (divertisment).

───────
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(210) M 2019 03333
(151) 03/05/2019
(732) EMILIAN ISAILA, STR. BERCENI

NR. 5, BL. 3, SC. A, ET. 1, AP.
11, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

FOTBAL plus MAGAZIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17

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

41. Furnizare de informații și știri online în
domeniul sportului, nedescărcabile, furnizare de
știri pentru industria audiovizuală, organizare de
evenimente sportive (divertisment).

───────

(210) M 2019 03334
(151) 03/05/2019
(732) EMILIAN ISAILA, STR. BERCENI

NR. 5, BL. 3, SC. A, ET. 1, AP.
11, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

PolitikNEWS.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de informații și știri online,
furnizare de știri pentru industria audiovizuală.

───────

(210) M 2019 03335
(151) 03/05/2019
(732) FLORINA BADEA, BD.

TIMIȘOARA NR. 89, BL. C1.12,
AP. 9, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WELLNESS FAIRY

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice (website-uri).

───────

(210) M 2019 03336
(151) 03/05/2019
(732) LIVIU-ADRIAN GANEA, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR. 55,
BL. VILA 6, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

YOYO BURGERS & MORE

(531) Clasificare Viena: 05.09.03; 08.05.25;
11.03.02; 11.03.20; 05.09.12; 08.03.08;
08.01.07; 01.01.03; 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, verde, portocaliu, maro, alb,
negru

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

30. Hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu
brânză (sandvișuri), hamburgeri introduși în
chiflă (sandvișuri).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03337
(151) 03/05/2019
(732) ZORIAN EXPORT S.R.L., STR.

BASARABI NR. 5A, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

ZORIAN

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

29. Uleiuri comestibile îmbuteliate și vrac,
nerafinate, de uz alimentar.

───────

(210) M 2019 03338
(151) 03/05/2019
(732) SC MISAVAN TRADING SRL,

JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
VOINEŞTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

Poy! SPALĂ VASELE
CU PLĂCERE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.

───────

(210) M 2019 03339
(151) 03/05/2019
(732) SC MISAVAN TRADING SRL,

JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
VOINEŞTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

FORTINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia
pensulelor, materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi faianţă.

───────

(210) M 2019 03340
(151) 03/05/2019
(732) VASILE FLOREA, STR.

AMURGULUI NR. 31J, ET. 1, AP.
5, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
DANA MIHAELA FLOREA,
INTRAREA ADIERII NR. 22,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VASILE FLOREA, INTRAREA
ADIERII NR. 22, SECTOR 4 ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BALCAN music tv

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 03341
(151) 03/05/2019
(732) RIG IMOBILIARE ARAD SRL, BD.

REVOLUŢIEI NR. 99, ET. 1, AP.
5, JUDEŢUL ARAD, ARAD, 2900,
ARAD, ROMANIA

(540)

AVANTGARDE Events

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 02.09.01;
26.04.14; 26.04.16; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
planificarea de petrecere (divertisment).

───────

(210) M 2019 03342
(151) 03/05/2019
(732) POLICOLOR EXIM SRL, STR.

NICOLAE ROMANESCU NR. 157,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

ABRALUX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.03.15; 26.11.06; 20.01.05

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptînd transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2019 03343
(151) 03/05/2019
(732) Victor Jalo, STR. ARZOI NR. 767,

BL. C, JUD. PRAHOVA, URLETA,
107051, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

IMUNOCUBE 3

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.01.16; 27.07.11; 26.04.18

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
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uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2019 03346
(151) 03/05/2019
(732) GEDIS BEVERAGES SRL,

STR. POLIGONULUI NR. 2, NR.
CADASTRAL 136954 - C1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 011653,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FINEBAR FINEST SELECTION

(531) Clasificare Viena: 19.08.02; 19.08.05;
27.05.01

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

9. Software (programe) pentru computere,
software (programe) pentru simularea
aplicațiilor, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, aplicații software mobile, platforme
software (programe) de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de comerț şi
regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze în mod convenabil, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv în
mediul online şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare și promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online pe internet,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea, servicii de import-export cu
produse de tipul celor sus menţionate, servicii
oferite de un lanţ de magazine şi magazine
online specializate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, consultanță
în organizarea afacerilor, demonstrații cu
produse, organizarea de expoziții și târguri în

scopuri comerciale sau publicitare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, scriere de texte publicitare.
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, organizarea de
festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustări, în scopuri educative
și recreative, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2019 03347
(151) 04/05/2019
(732) SC KLINGEIS CONSULTING SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 39,
JUD. SIBIU, AVRIG, 555200, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Passion - Garden

Eden in Transsylvania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri.

───────

(210) M 2019 03348
(151) 05/05/2019
(732) BIOLOGOS SRL, STR. MIHAI

BRAVU, BL. E15, SC. B, AP.
4, JUD. ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Antioxidanți pentru fabricarea de suplimente
alimentare, proteine pentru fabricarea de
suplimente alimentare, suplimente chimice
folosite la fabricarea de vitamine, vitamine
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destinate utilizării în fabricarea de suplimente
alimentare.
5. Suplimente prebiotice, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare medicinale,
suplimente nutritive minerale, suplimente
alimentare lichide, băuturi (suplimente dietetice),
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente lichide din plante, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente nutritive de
uz veterinar, suplimente dietetice de uz
veterinar, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
vitamine, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente alimentare și preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente pe bază de plante,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru animalele de
companie, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente dietetice pentru oameni și animale,
suplimente pe bază de vitamine pentru animale,
suplimente alimentare realizate în principal
din vitamine, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente dietetice sub formă de
prafuri pentru băuturi, suplimente nutritive,
suplimente probiotice, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
proteice, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente cu vitamine și cu minerale pentru
animale de companie, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare.
42. Consultanță tehnică în materie de servicii
de cercetare în domeniul alimentelor și al
suplimentelor dietetice.

44. Furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive.

───────

(210) M 2019 03349
(151) 05/05/2019
(732) SC TAIL WAGGING SERVICES

SRL, STR. TINERETULUI NR.
41G, ET. P+1, AP. 3, CAMERA 2,
COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV,
SAT DUDU, ILFOV, ROMANIA

(540)
HAMBOX

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

18. Îmbrăcăminte pentru câini, lese pentru câini,
zgărzi pentru câini, articole vestimentare pentru
câini, articole de îmbrăcăminte pentru câini.
28. Jucării pentru câini, imitații de oase ca jucării
pentru câini.
31. Hrană pentru câini, biscuiți pentru câini, oase
pentru câini, preparate alimentare pentru câini,
jucării comestibile pentru câini, oase de mestecat
pentru câini.

───────

(210) M 2019 03350
(151) 05/05/2019
(732) MARINELA ANA BANICA,

STR. ROMA NR. 42A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHO Kid Super

Smile . Super Power
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2019 01546
(151) 25/02/2010
(732) NISSIN FOODS HOLDINGS

CO.,LTD., 1-1, 4-CHOME,
NISHINAKAJIMA, YODOGAWA-
KU, , OSAKA, JAPAN, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBA

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

30. Tăiţei, paste alimentare, tăiţei instant, tăiţei
congelaţi, tăiţei condimentaţi, tăiţei uscaţi,
mâncăruri preparate care conţin (în principal)
tăiţei.

───────




